
 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.)  

113. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
 
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):  
 

Ajánlatkérő:  
Balatonakarattya Község Önkormányzata [HU-8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7., Törvényes         
képviselő: Matolcsy Gyöngyi polgármester; Tel. +36 (88) 656-677, e-mail:         
hivatal@balatonakarattya.hu; Internetcím: www.balatonakarattya.hu]   

 
További információk a következő címen szerezhetők be:  

dr. Fülöp Zoltán ügyvéd [HU-1024 Budapest, Kút u. 5., Kapcsolattartó: dr. Fülöp Zoltán; Tel. +36               
(70) 603-1492; e-mail: office@drfulopzoltan.eu] 
 
Az összefoglaló tájékoztató alapján a gazdasági szereplőknek az érdeklődésüket a fentiekben           
meghatározott elektronikus levélcímen kell jelezniük, melynek során meg kell adniuk cégnevüket,           
székhelyüket, kapcsolattartójuk nevét, az elektronikus levélcímet és a telefonszámot. Az          
elektronikus levélnek tartalmaznia kell az eljárás ajánlatkérőjét és tárgyát, illetőleg azt a            
nyilatkozatot, hogy a gazdasági szereplő érdeklődését fejezi ki az eljárás iránt. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárás átláthatóságára           
és a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére figyelemmel a Közbeszerzési Adatbázisban         
közzétételre kerülő összefoglaló tájékoztató megegyezik a kiküldésre kerülő ajánlattételi felhívással.          
Ennek alapján a gazdasági szereplők teljeskörű információt szerezhetnek a beszerzés tárgyáról, a            
teljesítés helyéről és határidejéről, illetőleg mindazon lényeges eljárási és szerződési feltételről,           
amelyek alapján döntést tudnak hozni az eljárás iránti érdeklődésük kifejezéséről.  
 
A Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartás az eljárásban nem alkalmazandó, így bármely              
gazdasági szereplő érdeklődése lehetséges. 
 

A dokumentáció a következő címen szerezhetők be:  
Ajánlatkérő jelen eljárásban a dokumentációt közvetlenül, térítésmentesen küldi meg az          
ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek (az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg).         
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció postai úton és elektronikus levélben (elektronikus           
formátumban) egyidejűleg kerül kiküldésre. 

 
Az ajánlatokat a következő címre kell (személyesen vagy postai úton) benyújtani:  

Balatonakarattya Község Önkormányzata [HU-8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7., Törvényes         
képviselő: Matolcsy Gyöngyi polgármester; Tel. +36 (88) 656-677, e-mail:         
hivatal@balatonakarattya.hu; Internetcím: www.balatonakarattya.hu]  

 
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA:  
 

Regionális / helyi szintű (önkormányzat) 
 
I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE:  
  

I.3.1 ) Klasszikus ajánlatkérő:  általános közszolgáltatások 
I.3.2 ) Közszolgáltató ajánlatkérő:  nem 

 
I.4) BESZERZÉS MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN:  
 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen ☐ nem ☒ 
 
II.1) MEGHATÁROZÁS  
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II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés és a szerződésre vonatkozó vegyes              
rendelkezések 
 
Tervezéssel vegyes építési beruházás megvalósítására irányuló vállalkozási szerződés alapján         
Balatonakarattya Község közigazgatási területén a Megrendelő (ajánlatkérő) tulajdonát képező vagy          
használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás          
korszerűsítés megvalósítására. A beruházás eredményeként létrejött közvilágítási rendszer üzemeltetése         
és karbantartása. 
 
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye Tervezéssel vegyes építési beruházás megvalósítására             
irányuló vállalkozási szerződés, továbbá a közvilágítási rendszer üzemeltetésére és karbantartására szóló           
vállalkozási szerződés. 
 
A teljesítés helye:  Balatonakarattya közigazgatási területe 
NUTS-kód: HU-213 

 
II.1.3) Közbeszerzésre, keret-megállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)        
vonatkozó információk 
 
A felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul x 
A felhívás keret-megállapodás megkötésére irányul ☐ 
A felhívás dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul ☐ 

 
II.1.4) Keret-megállapodásra vonatkozó információk: A közbeszerzés nem keret-megállapodás        
megkötésére irányul. 

 
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
 
A műszaki leírás meghatározása a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (az építési beruházások, valamint az               
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes         
szabályairól) rendelkezései alapján történik. A közbeszerzés tárgya a Rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja               
alapján (45.34) egyéb épületgépészeti szerelés (utak és közterületek világítási rendszerének szerelése)           
tervezéssel együtt. A tervezési és a kivitelezési feladat egységes beszerzését az a kivételes körülmény              
indokolja, hogy a közvilágítási rendszer korszerűsítésével összefüggő kiviteli tervek elkészítése és annak a             
területileg illetékes hálózati szolgáltató általi rendszerengedélye a kivitelezéssel teljes műszaki egységet           
képez, az a nyertes ajánlattevő közbeszerzési ajánlatának műszaki tartalmára épül. 
 
A Rendelet 6. és 7. §-aiban meghatározott adatokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, hozzájárulás         
beszerzése az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentumokban, műszaki leírásban előírtak         
figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte           
az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentumokban és műszaki leírásban (együttesen dokumentációban)          
előírtak figyelembevételével. 
 
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés és a létrejött közvilágítási rendszer             
üzemeltetése kapcsán megvalósítandó főbb részfeladatai az alábbiak: 
 

műszaki leírás mennyiség fő paramétere 

1. A meglévő közvilágítási rendszer 
energiatakarékos felújítása (beleértve a kiviteli 
tervek elkészítését) 

Bontandó a meglévő 787 db lámpatest, építendő 
1183 db korszerű, a közvilágítást vezérlő, kezelő 
és smart ready rendszer kiszolgálására alkalmas 
LED fényforrással szerelt lámpatest és minden 
tartozéka 
(légvezetéki csatlakozó, bekötővezeték, 
kandeláber felszálló vezeték). A közvilágítási 
rendszer bemutatását a műszaki leírás 
tartalmazza. 
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2. A kivitelezendő közvilágítási rendszer 
engedélyeztetése 

A kivitelezés megkezdését megelőzően a kiviteli 
tervek alapján a területen illetékes E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
rendszerengedélyének beszerzése. 

3. Közvilágítást vezérlő, kezelő rendszer (a 
meglévő közvilágítási rendszer költséghatékony 
üzemeltetést segítő átalakítása) kialakítása 

A feladat ellátására alkalmasnak tartott rendszer: 
869,400MHz és a 869,650MHz közötti frekvencia 
tartományban üzemelő rádiófrekvenciás, vezeték 
nélküli lámpatestvezérlést és távfelügyeletet 
biztosító rendszer. A rendszer bemutatását a 
műszaki leírás tartalmazza. 

4. Balatonakarattya Szent István téren levő 
Nagyboldogasszony templom díszvilágítás 
létesítése 

A létesítendő világítási feladat: az épület 
homlokzatának átlagos megvilágítása minimum 
120lx, egyenletessége legalább 0,5. Az 
alkalmazandó tartószerkezet, tájba illő 
megjelenésű acél oszlop maximum 5m 
fénypontmagassággal, elhelyezés oly módon, 
hogy az épület homlokzat látványát ne zavarja. A 
meglevő épületet kísérő közlekedési utat is meg 
kell világítani, sétányvilágító exkluzív megjelenésű 
lámpatestekkel, maximum 5m 
fénypontmagassággal, az elvárt átlagos 
megvilágítási szint minimum lm, egyenletesség 
legalább 0,5. A díszkivilágítási rendszer 
bemutatását a műszaki leírás tartalmazza. 

5. Megvalósulási terv készítése A kivitelezés során a szerelést a kiviteli terv szerint 
kell elkészíteni. A kivitelezési munka befejezését 
követően a kivitelezőnek a megvalósult állapotot 
tartalmazó megvalósulási tervet el kell készíteni. 

6. A közvilágítási rendszer üzemeltetése és 
karbantartása 

A megvalósult közvilágítási rendszerrel 
kapcsolatos rendeltetésszerű és hibátlan működés 
biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevő 60 
hónapos jótállást vállal. Az üzemeltetésre és a 
garanciális javítások körébe nem tartozó 
karbantartási munkák elvégzésére 12 hónapos 
időtartamra szóló vállalkozási szerződés kerül 
megkötésre, amely évente - közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül - további 12 hónappal 
meghosszabbítható azzal, hogy a 
meghosszabbításokkal figyelembe vett teljes 
időtartam nem haladhatja meg a 60 hónapot. 

 
A korszerűsítés keretében 1167 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül             
felszerelésre. Vállalkozó feladata a meglévő 787 db lámpatest leszerelése (lámpatest bontás) a            
dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett           
útszakaszokon, utakon a Vállalkozónak biztosítani kell a zavartalan gyalogos és gépjármű közlekedést.  
 
Ajánlatkérő a műszaki leírásban gyártmányra, gyártóra és típusra hivatkozás esetében elfogadja a „vagy             
azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben,ha az egyenértékűként megajánlott típus megfelel a            
dokumentációban előírt műszaki egyenértékűségi paramétereknek. A korszerűsítendő területen        
alkalmazásra kerülő világítótestek szabvány szerinti besorolását és LED fényforrással üzemelő közvilágítási           
világítótestek alkalmazhatóságának követelményeit a dokumentáció műszaki leírás része tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közvilágítási rendszer energiahatékonysági átalakítása          
során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. Részletes és tételes             
mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok            
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részletezése az ajánlattételi dokumentációban és az annak részét képező műszaki dokumentációban           
találhatók. 
 
A dokumentáció részeként kerül kiadásra a részletes árazatlan költségvetés, amelynek alapján kell az             
ajánlattevőnek a közbeszerzési árajánlatát megtennie. 
 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 
Fő tárgy: 45316100-6 Kültéri világítóberendezések szerelése  
Kiegészítő tárgy(ak): 45317000-2 Egyéb villamos szerelési munka  

45310000-3 Villamos szerelési munka  
34928500-3 Közvilágítási berendezések  
50232110-4 Közvilágítási berendezések, üzemkésszé tétele  
71356400-2 Műszaki tervezési szolgáltatások  
71334000-8 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások 
 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel: igen ☐ nem ☒ 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a tárgyi beszerzést a Kbt. 61. § (4) bekezdésében foglaltak               
alapján megvizsgálta, abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a             
közbeszerzés több részére történő ajánlattétel biztosítását. Az ajánlatkérő a részajánlattételt azért nem            
biztosítja, mert a beszerzési tárgyban foglalt tervezés, építési beruházás és üzemeltetés (karbantartás)            
oszthatatlan műszaki és jogi egységet képez, amelyek részekre bontása (így adott esetben külön             
vállalkozókkal történő ellátása) a teljesítés eredményességét, határidőre történő befejezését, illetőleg a           
szavatossági igények kezelését kizárná, vagy jelentősen megnehezítené. Mindezen szempontok miatt a           
részteljesítés biztosítása a gazdasági racionalitással ellentétes volna. 
 
Az ajánlatkérő a tervezést és a kivitelezést azért nem különíti el egymástól, mert a tervezés pénzügyi és                 
műszaki egységet képez a kivitelezéssel. A beszerzési tárgyak elkülönítése jelentősen hátráltatná az            
egymásra épülő feladatok ellátását és határidőre történő befejezését. 
 
Az ajánlatkérő a kivitelezést és az üzemeltetést azért nem különíti el egymástól, mert a szavatossági               
(garanciális) igények zavartalan érvényesítése érdekében a nyertes kivitelezőt a megvalósult rendszer           
üzemeltetése és karbantartási kötelmében kívánja tartani. 
 
Figyelemmel arra a körülményre, hogy az eljárásban részajánlatok megtételére nincsen mód, ezért az egy              
ajánlattevőnek odaítélhető részek (szerződések) vonatkozásában az ajánlatkérő korlátozást nem alkalmaz.          
A Közbeszerzés a Kbt. 114. § (11) bekezdése értelmében nem minősül fenntartottnak. 

 
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk: 
 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): igen ☐ nem ☒ 

 
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  
 
A műszaki leírás meghatározása a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (az építési beruházások, valamint az               
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes         
szabályairól) rendelkezései alapján történik. A közbeszerzés tárgya a Rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja               
alapján (45.34) egyéb épületgépészeti szerelés (utak és közterületek világítási rendszerének szerelése)           
tervezéssel együtt. A tervezési és a kivitelezési feladat egységes beszerzését az a kivételes körülmény              
indokolja, hogy a közvilágítási rendszer korszerűsítésével összefüggő kiviteli tervek elkészítése és annak a             
területileg illetékes hálózati szolgáltató általi rendszerengedélye a kivitelezéssel teljes műszaki egységet           
képez, az a nyertes ajánlattevő közbeszerzési ajánlatának műszaki tartalmára épül. 
 
A Rendelet 6. és 7. §-aiban meghatározott adatokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, hozzájárulás         
beszerzése az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentumokban, műszaki leírásban előírtak         
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figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte           
az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentumokban és műszaki leírásban (együttesen dokumentációban)          
előírtak figyelembevételével. 
 
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés és a létrejött közvilágítási rendszer             
üzemeltetése kapcsán megvalósítandó főbb részfeladatai az alábbiak: 
 

műszaki leírás mennyiség fő paramétere 

1. A meglévő közvilágítási rendszer 
energiatakarékos felújítása (beleértve a kiviteli 
tervek elkészítését) 

Bontandó a meglévő 787 db lámpatest, építendő 
1183 db korszerű, a közvilágítást vezérlő, kezelő 
és smart ready rendszer kiszolgálására alkalmas 
LED fényforrással szerelt lámpatest és minden 
tartozéka 
(légvezetéki csatlakozó, bekötővezeték, 
kandeláber felszálló vezeték). A közvilágítási 
rendszer bemutatását a műszaki leírás 
tartalmazza. 

2. A kivitelezendő közvilágítási rendszer 
engedélyeztetése 

A kivitelezés megkezdését megelőzően a kiviteli 
tervek alapján a területen illetékes E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
rendszerengedélyének beszerzése. 

3. Közvilágítást vezérlő, kezelő rendszer (a 
meglévő közvilágítási rendszer költséghatékony 
üzemeltetést segítő átalakítása) kialakítása 

A feladat ellátására alkalmasnak tartott rendszer: 
869,400MHz és a 869,650MHz közötti frekvencia 
tartományban üzemelő rádiófrekvenciás, vezeték 
nélküli lámpatestvezérlést és távfelügyeletet 
biztosító rendszer. A rendszer bemutatását a 
műszaki leírás tartalmazza. 

4. Balatonakarattya Szent István téren levő 
Nagyboldogasszony templom díszvilágítás 
létesítése 

A létesítendő világítási feladat: az épület 
homlokzatának átlagos megvilágítása minimum 
120lx, egyenletessége legalább 0,5. Az 
alkalmazandó tartószerkezet, tájba illő 
megjelenésű acél oszlop maximum 5m 
fénypontmagassággal, elhelyezés oly módon, 
hogy az épület homlokzat látványát ne zavarja. A 
meglevő épületet kísérő közlekedési utat is meg 
kell világítani, sétányvilágító exkluzív megjelenésű 
lámpatestekkel, maximum 5m 
fénypontmagassággal, az elvárt átlagos 
megvilágítási szint minimum lm, egyenletesség 
legalább 0,5. A díszkivilágítási rendszer 
bemutatását a műszaki leírás tartalmazza. 

5. Megvalósulási terv készítése A kivitelezés során a szerelést a kiviteli terv szerint 
kell elkészíteni. A kivitelezési munka befejezését 
követően a kivitelezőnek a megvalósult állapotot 
tartalmazó megvalósulási tervet el kell készíteni. 

6. A közvilágítási rendszer üzemeltetése és 
karbantartása 

A megvalósult közvilágítási rendszerrel 
kapcsolatos rendeltetésszerű és hibátlan működés 
biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevő 60 
hónapos jótállást vállal. Az üzemeltetésre és a 
garanciális javítások körébe nem tartozó 
karbantartási munkák elvégzésére 12 hónapos 
időtartamra szóló vállalkozási szerződés kerül 
megkötésre, amely évente - közbeszerzési eljárás 
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lefolytatása nélkül - további 12 hónappal 
meghosszabbítható azzal, hogy a 
meghosszabbításokkal figyelembe vett teljes 
időtartam nem haladhatja meg a 60 hónapot. 

 
A korszerűsítés keretében 1167 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül             
felszerelésre. Vállalkozó feladata a meglévő 787 db lámpatest leszerelése (lámpatest bontás) a            
dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett           
útszakaszokon, utakon a Vállalkozónak biztosítani kell a zavartalan gyalogos és gépjármű közlekedést.  
 
Ajánlatkérő a műszaki leírásban gyártmányra, gyártóra és típusra hivatkozás esetében elfogadja a „vagy             
azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben,ha az egyenértékűként megajánlott típus megfelel a            
dokumentációban előírt műszaki egyenértékűségi paramétereknek. A korszerűsítendő területen        
alkalmazásra kerülő világítótestek szabvány szerinti besorolását és LED fényforrással üzemelő közvilágítási           
világítótestek alkalmazhatóságának követelményeit a dokumentáció műszaki leírás része tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közvilágítási rendszer energiahatékonysági átalakítása          
során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. Részletes és tételes             
mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok            
részletezése az ajánlattételi dokumentációban és az annak részét képező műszaki dokumentációban           
találhatók. 
 
A dokumentáció részeként kerül kiadásra a részletes árazatlan költségvetés, amelynek alapján kell az             
ajánlattevőnek a közbeszerzési árajánlatát megtennie. 

 
II.2.2) Vételi jog (opció): igen ☐ nem ☒ 
 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 
Kezdés: szerződés aláírásának napján 
A szerződéskötés előrelátható időpontja: 2017. január 2.  
A kivitelezési szerződés teljesítési határideje: A szerződés aláírásától számított 30 nap a kiviteli tervek              
elkészítése és jóváhagyása (részteljesítés). 
A részteljesítés elvégzésétől számított 60 nap a kivitelezési munkák elvégzésére (végteljesítés). 
Az üzemeltetési és karbantartási szerződés időtartama: A megvalósult közvilágítási rendszer          
próbaüzemének érvényes műszaki átadás-átvételétől számított 12 hónap (12 hónapos - többszörös -            
meghosszabbítási opcióval azzal a korlátozással, hogy az üzemeltetési szerződés az összes           
meghosszabbítással tekintett időtartama nem haladhatja meg a 60 hónapot). 

 
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  
 
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 
III.1.1) A szerződést megerősítő biztosítékok (Ptk. Hatodik Könyv XXVI. fejezet 6:186 - 6:189. §-ok              
és a Kbt. 134. §-a)  
 
Az ajánlatkérőként szerződő megrendelő ajánlati biztosítékot nem köt ki. 
 
Az ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-a alapján késedelmi (hibás teljesítési) és meghiúsulási kötbért köt ki. Az                
ajánlatkérő a hibás teljesítésből eredő igények biztosítékaként jótállási időszakra irányuló teljesítési           
garanciát ír elő. A kötbér felszámításának eseteit és részletes feltételeit a szerződés tervezete tartalmazza. 
 
1. Késedelmi kötbér (véghatáridőre): Amennyiben ajánlattevő az előírt (rész vagy vég) teljesítési határidő             
lejártáig – olyan okból amelyért az ajánlattevő a felelős - nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít,               
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér minimum mértéke a részteljesítéshez kapcsolódó            
nettó szerződéses összeg {nettó ellenszolgáltatás (kiviteli tervezés vagy kivitelezés)} 0,4 %-a / naptári nap,              
minden késedelmesen megkezdett naptári nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke             
összesen 30 naptári nap lehet. 
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A késedelmi kötbér maximális mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Ajánlatkérő a 31. naptári naptól               
jogosult a szerződéstől elállni. 
 
2. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie a szerződés olyan okból történő             
meghiúsulása esetére, amelyért Ajánlattevő a felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke, a teljes nettó             
szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás (kiviteli tervezés és kivitelezés)} 5,00 %-a. A            
késedelemi kötbér maximált mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Ajánlatkérő az azt követő 31.              
naptári naptól bármikor jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni és jogosult továbbá            
Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. 
 
Az ajánlatkérő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy az ajánlattevő késedelméből,          
szerződésszegéséből, illetőleg a teljesítés elmaradásából (igazolható) kára származott-e. A teljesítés          
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A hibás teljesítés esetére             
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 
 
Az ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Az ajánlatkérő a             
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
3. Jótállási időszakra vonatkozó, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött            
biztosíték: melynek összege a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás (kiviteli            
tervezés és kivitelezés)} 5 %-a, amelyre a Kbt. 134. § (3) bekezdése  az  irányadó.  
 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt            
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,          
számlából történő visszatartással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető            
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást          
tartalmazó - kötelezvénnyel. 
 
A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában az ajánlatkérő a            
szerződésben lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a             
teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az           
óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.  
 
A biztosítékot a jótállási időszak kezdetekor (azaz teljesítés elfogadásakor) kell Ajánlattevőnek nyújtania,            
amelynek a teljesítés időpontjától (műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) a jótállási           
kötelezettség  lejártáig  (60  hónap)  kell érvényben lennie. 
 
Az ajánlatkérő előleg visszafizetési biztosítékot nem köt ki, de a nyújtott előleg összegét a benyújtott rész-                
és végszámlából arányosan levonja. 
 
4. Jótállás: Ajánlattevő köteles aaz ajánlatában meghatározott időtartamra, de legalább 60 hónapos teljes             
garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért. A beépített termékekért Vállalkozó az ajánlatában             
meghatározott időtartamra, de minimum 60 hónapra vállal jótállást. A jótállás kezdő időpontja a teljes projekt               
befejezése, azaz a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja.            
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia          
kell a Kbt. 136. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 136. § (4) bekezdésben meghatározottak               
figyelembevételével. 
 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi           
rendelkezésekre: 

 
⎯ Az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés ellenértékének teljesítéséhez          

szükséges ellenérték a felhívás megküldésekor még nem áll a rendelkezésére. Az ajánlatkérő a             
Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési              
eljárás alapján kötendő szerződésben foglalt ellenérték biztosítása érdekében támogatásra irányuló          
igényt (pályázatot) nyújtott be. Az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy              
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az            
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). 

⎯ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról is, hogy amennyiben a támogatásra irányuló            
igényét a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bírálatára rendelkezésre álló határidőn belül           
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nem fogadják el, de az ajánlatkérő ennek ellenére eredményessé nyilvánítja az eljárást, akkor a              
megkötésre kerülő szerződésben (a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján) hatálybalépést           
felfüggesztő feltételként köti ki a támogatási igény - az igényeltnek megfelelő összegben történő -              
elfogadását.  

⎯ A kifizetésre vonatkozóan alkalmazandó főbb jogszabályok: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz            
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól) 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;  
az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

⎯ Előleg: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján (figyelemmel az ott meghatározott              
feltételek fennállására) a teljes szerződéses összeg 5 %-ának megfelelő előleg nyújtását biztosítja a             
322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. Az előleg              
nyújtásának nem feltétele előleg visszafizetési biztosíték nyújtása. Az előleg visszafizetés a rész- és             
végszámlából történő 5-5 %-os levonással történik. 

⎯ A számlázás, a számla kifizetése:  
⎯ Előleg: Ajánlattevő (abban az esetben, ha Ajánlattevő előleget kíván igénybe venni) jogosult előleg             

igénylés esetén 1 db előlegszámlát (előlegbekérőt) Megrendelőnek (Ajánlatkérőnek) benyújtani.  
⎯ Kiviteli tervezési munkák tekintetében: Ajánlattevő jogosult 1 db részszámlát benyújtani a           

beruházás kiviteli terveinek elkészítésével és Ajánlatkérőnek történő átadásával, Ajánlatkérői         
jóváhagyást követően. 

⎯ Kivitelezési munkák tekintetében: Vállalkozó nem jogosult részszámlát benyújtani, a kivitelezés          
esetében egyetlen végszámla befogadása lehetséges. A végszámla a teljes kivitelezés sikeres és            
eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. 

⎯ A vállalkozási díj kifizetése: Kiviteli tervezés tekintetében (utófinanszírozás): Abban az esetben, ha            
Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: Ajánlatkérő a szerződésben          
meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki          
átutalással utófinanszírozással teljesíti, a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 §              
(1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (4) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi                
XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. 

⎯ Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: Ajánlatkérő a            
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást          
banki átutalással utófinanszírozással teljesíti a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései és (6)            
bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a 322/2015 (X.30.) Korm.             
rendelet 30-32. §-aiban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az              
adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.  

⎯ Kivitelezési munkák tekintetében (utófinanszírozás): Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz           
igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való           
teljesítést követően banki átutalással történik, a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (4)                 
bekezdése alapján a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint. A                 
kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden                
esetben alkalmazandó.  

⎯ Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: A szerződésben            
meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás banki          
átutalással történik a Kbt. 135. § (1)-(2) és (4) bekezdése és (6) bekezdése, illetve a Kbt.                
135. § (3) bekezdésére tekintettel a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-aiban foglaltak             
szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a                
is minden esetben alkalmazandó.  

⎯ Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF) A részletes fizetési             
feltételeket a dokumentáció tartalmazza.  

⎯ A Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérőként            
szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe             
- a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben                
foglalt ellenértéket:  

⎯ a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak,           
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;  
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⎯ b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig           

nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként              
mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;  

⎯ c) az ajánlatkérő 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) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét             
követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon                
belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;  

⎯ e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés             
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői,           
illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése              
szerint visszatartja.  
 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
⎯ Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A.              

§-a. Az Art. felhívott szakaszát akkor is alkalmazni kell a kifizetésekre, ha az ajánlattevőként              
szerződő félnek a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozója nincsen. 
 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi            
személy:  
 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg projekttársaság             
létrehozását (Kbt. 35. § (8) és (9) bekezdés).  
 
III.1.4) Egyéb különleges feltételek:   igen ☒ nem ☐  
 
A kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok: 
 
Érintésvédelem módja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvány szerinti TN rendszer. 
 
A földelés értéke: Földelt oszlopon a 3/2005. sz. Utasítás szerint max.15 ohm. 
 
A földelés kialakítása a VÁT-H40 Típusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett biztosító szekrényeket, és             
tartó szerkezeteit is be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe, kivéve a kettősszigetelésű elosztókat. 
 
A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ HD 60364-441:2000 szabvány szerint be kell kötni              
az érintésvédelmi rendszerbe.  
 
A nullázó vezeték keresztmetszete min. 25 mm2 ASC vezeték. 
 
A lámpatest bekötéséhez ultraviola sugárzásálló NYM-J 3X2,5 mm2 köpenyes vezetéket kell használni. Az             
UV állóságot a köpenyen található „UV” jelölés jelzi.  
 
A lámpakar érintésvédelméről (nullázásáról) gondoskodni kell. 
 
Általános és egyedi előírások: 
 
A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező: 
 
MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ           
1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 74873:1980, MSZ 13207:2000,           
MSZ 2364 szabványsorozat. 
 
Típustervek: VÁT-H7 
 
Szabadvezetéken a lámpatestek bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról.            
Amennyiben az oszlop nem mászható, úgy a bontást létráról vagy kosaras kocsiról kell elvégezni. 
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4/1981. (III. 1.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvonaljellegű építmények keresztezéséről és           
megközelítéséről 
9/1983. (IV. 30.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és            
megközelítéséről szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet módosításáról 
9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM együttes közleménye a nyomvonal jellegű építmények           
keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok)         
közzétételéről 
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet villamosmű biztonsági övezetéről 
8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat            
hatálybalépéséről 
 
Egyéb előírások: 
 
● A szabadvezetékes hálózatra csatlakoztatott lámpatestek bekötő vezetéke: NYY-J 3x2,5 mm2          
UV-álló KIF szigetelt vezeték. 
● A közvilágítási szálra, valamint a PEN vezetőre történő rákötés kötőeleme ENSTO, MOSDORFER            
szerelvény legyen. 
● Minden lámpatest és lámpakar bekötendő az érintésvédelmi rendszerbe. 
● A nullavezető a lámpatest nullázása és a lámpakar nullázó vezetőjét egy kötőelemmel kell             
leágaztatni. 
● A tervrajzon fel kell tüntetni az oszlopszámozást, valamint a felszerelésre kerülő lámpatestek            
típusát. 
● A bontásra kerülő, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé elszámolás tárgyát képező            
anyagok jegyzékét külön, egy összefoglaló táblázatban kell szerepeltetni. 
● Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tartószerkezeteire kerülő önkormányzati tulajdonú         
lámpatesteket egyértelmű azonosító jelöléssel kell ellátni. 
● Mellékelni kell a lámpatestek E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyét. 
 
Szükséges engedélyek, jóváhagyások: 
Beruházói jóváhagyás 
Helyi közútkezelői hozzájárulás 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.- Veszprémi régió Tervzsűri Nyilatkozat 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság hozzájárulása 
 

III.2) ALKALMASSÁGI / RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
 

III.2.1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró           
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

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

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-p) pontjaiban, a Kbt. 62. §                 
(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok              
hatálya alatt áll.  
 

Megkövetelt igazolási mód:  
- Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági feltételek teljesítéséről             

nyilatkoznia kell. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által              
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része          
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti             
nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1)                
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a             
részletes adatokat megadnia.  

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok               
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (a         
továbbiakban rendelet) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában, a jelen             
közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a           
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a                  
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Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.                   
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő          
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban              
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban            
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és              
az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai         
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

- Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát             
a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti            
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt             
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó        
részletes adatokat nem köteles megadni.  

- A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat          
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági          
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok              
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok          
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

- Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a               
szerződés teljesítéséhez a 62. § és 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.  
 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 

⎯ (P1) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az Ajánlattevőnek a Rendelet 19. §            
(1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania (a felhívás megküldését megelőző 24 hónapra, két               
évre vonatkozó) valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó pénzintézeti igazolását a (P1)          
alkalmassági feltétel kapcsán meghatározott adattartalommal.  

⎯ Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben meghatározott időszaknál később jött létre,           
vagy később kezdte meg működését, akkor az alkalmassági feltétel teljesüléséről szóló           
nyilatkozatnak a közbeszerzés tárgyából a teljes működése időszakából származó árbevételre kell           
vonatkoznia. 

⎯ Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés              
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető        
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági            
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A          
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében         
kell az igazolásokat benyújtani. 

⎯ (P2) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 19. §            
(1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania ajánlattevő nyilatkozata az utolsó három üzleti évre               
vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről, illetőleg a közbeszerzés             
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az             
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok             
rendelkezésre állnak. 

⎯ Az időszak kezdete után tevékenységét megkezdő ajánlattevő esetén a tevékenység          
megkezdésének időpontjától számítottan kell a nyilatkozatot megtenni. 

⎯ (P3) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 19. §            
(1) bekezdés d) pontja és a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 11. és 26. §-ai alapján be kell nyújtania                  
a (P3) alkalmassági feltétel kapcsán meghatározott feltételekkel szakmai felelősségbiztosításának         
fennállásáról szóló igazolását (biztosítási kötvényt, biztosító biztosítási fedezet fennállásáról szóló          
hatályos és érvényes igazolását). 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

⎯ (P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzforgalmi számláját vezető            
bármelyik pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az eljárást          
megindító felhívás megküldésétől visszaszámított két éven (24 hónapon) belül egy alkalomnál           
többször volt 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás bármelyik pénzforgalmi számláján. 
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⎯ (P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az utolsó három üzleti évre vonatkozó nettó teljes             

árbevétele nem érte el összesen a 75 millió forintot, míg az utolsó három üzleti évben teljesített, a                 
közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem érte el összesen a 60 millió forintot. 

⎯ A megjelölt időszak kezdete után a tevékenységét megkezdő ajánlattevő akkor alkalmatlan, ha a             
tevékenység megkezdésének időpontjától számítottan a jelen közbeszerzés tárgya szerinti -          
általános forgalmi adó nélküli - árbevétele összesen nem éri el a 25.000.000 Ft összeget. 

⎯ (P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a tervezési tevékenységre vonatkozó           
olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynél a káronkénti kártérítési limit legalább 10 millió           
Forint, az éves kártérítési limit legalább 50 millió Forint, továbbá a kivitelezési tevékenységre             
vonatkozó olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynél a káronkénti kártérítési limit legalább 20           
millió Forint, az éves kártérítési limit legalább 100 millió Forint. Mindkét felelősségbiztosítás            
esetében a fedezetnek un. claims made alapúnak kell lennie és a tervezési felelősségbiztosításnak             
a kiviteli tervek elfogadásától a teljes jótállási időszakra kell kiterjednie, a kivitelezési            
felelősségbiztosításnak a kivitelezési munka megkezdésétől az érvényes műszaki átadás-átvételig         
kell terjednie. 

 
II.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 

⎯ (M1) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 21. §            
(2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás megküldésétől             
visszafelé számított őt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (vagy azzal műszakilag           
egyenértékű más) építési beruházási szerződéseinek ismertetését (tervezéssel vagy anélkül). 

⎯ A legjelentősebb közbeszerzés tárgya építési beruházásokat a jelen közbeszerzési eljárásban az           
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a            
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 

⎯ Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés              
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető        
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági            
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A          
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében         
kell az igazolásokat benyújtani. 

⎯ A referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági          
minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Az igazolásban meg kell adni legalább 

o a szerződést kötő másik fél nevét, címét,  
o az ellenszolgáltatás összegét,  
o a teljesítés idejét és helyét, továbbá  
o nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek           

megfelelően történt-e. 
 

(M2) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (2)             
bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az Ajánlattevő nyilatkozatát azoknak a szakembereknek             
(szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk        
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 
- (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésének napjától           

(a felhívás megküldésének napját lásd. a felhívás V.5 pontja) visszafelé számított 5 (öt) évben              
legalább egy, de akár több szerződésből származó, közbeszerzés tárgya szerinti (vagy azzal            
műszakilag egyenértékű más) (tervezéssel vagy anélkül) építési beruházásra irányuló vonatkozó          
olyan referenciával, ahol a referencia/referenciák összértéke elérte az összesen a nettó 123 M Ft              
összeget. 

- (M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.)              
Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész 22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság            
megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VI-R névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő         
végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság         
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. Abban        
az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új               
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névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/II.             
Rész/8.2. pontjában előírt (MV-VI „B” kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal,           
akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1.            
melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.  

 
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: igen ☐ nem ☒ 
A szerződés a Kbt. 33. § (1) bekezdése szerint fenntartott: igen ☐ nem ☒ 

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
 
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája és az eljárás alkalmazásának részletes indokolása: Az eljárás a Kbt.              
harmadik Rész (nemzeti eljárás) 113. §-a szerinti nyílt eljárás. 
 
jogcím indokolása: A jogcím alkalmazása külön indokolást nem igényel. 

 
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

IV.2.1) Értékelési szempontok:  
 
A legjobb ár-érték arány az alábbi szempontok szerint  
 

értékelési részszempont ajánlati elem súlyszám 
1. Tervezésre és kivitelezésre irányuló nettó ajánlati ár (Ft.) … Ft. + ÁFA 40 
2. Üzemeltetés és karbantartás 12 hónapra szóló nettó ajánlati ár (Ft.) … Ft. + ÁFA 10 
3. A késedelmi kötbér mértéke (legfeljebb az ellenérték 2 % / nap,            
legalább 0,4 % / nap) 

 
…. % / nap 

 
10 

4. A meghiúsulási kötbér mértéke (legfeljebb az ellenérték 10 %-a,          
legalább 5 %-a) 

 
…. % 

 
10 

5. A jótállási időtartam (legfeljebb 96 hónap, legalább 60 hónap) .… hónap 15 
6. A kivitelezési előteljesítés (a befejezési véghatáridőtől visszafelé        
számítva, pozitív előjelű számmal megadva) 

 
…. nap 

 
15 

 
Az ajánlatkérő a fentiekben meghatározott ajánlati elemek (legfeljebb-legalább) intervallumán kívül eső           
megajánlásokat az értékelés során figyelmen kívül hagyja, illetőleg a legalább értékeket el nem érő              
ajánlatokat érvénytelennek tekinti. 
 
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  
 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen ☐ nem ☒ 

 
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: --- 
 
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 
igen ☐ nem ☒ 

 
IV.3.3) A Közbeszerzési Adatbázisban közzétett összefoglaló tájékoztató alapján az érdeklődés          
jelzésére nyitva álló határidő:  
Dátum: 2016. november 25. 
Időpont: 23:59 

 
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő:  
Dátum: 2016. december 13. 
Időpont: 10:00 

 

13 



 
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: 
  
☒ Magyar (Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlatok nem nyújthatóak be.) 

 
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
 
Az ajánlati határidő lejártától számított 30. naptári nap 24:00 óra 

 
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2016. december 13. 
Időpont: 10:00 
Helyszín: Balatonakarattya Község Önkormányzata  

[HU-8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.] 
 
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek, szervek képviselői lehetnek jelen. Az               
ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § rendelkezései irányadók.  
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
 
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen ☒ nem ☐  
 
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:  
igen ☐ nem ☒  

 
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első              
tárgyalás időpontja:  
 
Az eljárásban tárgyalásokra nem kerül sor. 

 
V.3.2) A felhívást kiegészítő dokumentumok átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az            
eljárásban való részvétel feltétele. A felhívást kiegészítő dokumentumokat az ajánlatkérő          
térítésmentesen, közvetlenül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezet részére. 

 
V.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az          
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és           
felső határa: 1-100. 
 
V.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a          
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti           
ponthatárok közötti pontszámot:  

 
értékelési részszempont ajánlati elem súlyszám 
1. Tervezésre és kivitelezésre irányuló nettó ajánlati ár (Ft.) … + ÁFA Ft. 40 
Pontszám = 1+ (legalacsonyabb ajánlati elem / adott ajánlati elem *99) 
2.Üzemeltetés és karbantartás 12 hónapra szóló nettó ajánlati ár (Ft.) … + ÁFA Ft. 10 
Pontszám = 1 + (legalacsonyabb ajánlati elem / adott ajánlati elem * 99) 
3. A késedelmi kötbér mértéke  …. % / nap 10 
Pontszám = 1 + (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem * 99) 
4. A meghiúsulási kötbér mértéke …. % / nap 10 
Pontszám = 1 + (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem * 99) 
5. A jótállási időtartam .… hónap 15 
Pontszám = 1 + (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem * 99) 
6. A kivitelezési előteljesítés …. nap 15 
Pontszám = 1+ (adott ajánlati elem / legmagasabb ajánlati elem *99) 
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Az ajánlatkérő a részszempontonként szerzett pontszámokat a súlyszámmal szorozza és összesíti. A            
legmagasabb pontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, a második legmagasabb pontszámot            
elért ajánlattevő az eljárás második helyezettje. Az ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevőt az             
összegezésben megjelöli. 
 
V.3.5) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők                
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest         
szigorúbbak  igen ☐ nem ☒ 
 
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelményeknek (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,           
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező          
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: Nem. 
 
V.3.6) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások (adott esetben): Nem releváns. 
 
V.3.7) Az eljárás a Kbt. 53. § (5) vagy 55. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra: igen ☐ nem ☒  
 

V.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 

1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

2.) 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 benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.  

3.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági            
követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az ajánlatban           
meg kell jelölni ezt a szervezetet és meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját,                 
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást            
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az            
alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez           
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

4.) Az ajánlatokat írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan és sértetlen, zárt,               
cégjelzés nélküli csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként (Balatonakarattya Község          
Önkormányzata közvilágítási rendszerének korszerűsítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzés)        
feltüntetve, valamint a „Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell             
benyújtani. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti               
szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A              
postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatot kompletten egy példányban (az             
ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) .pdf vagy            
azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani. 
 
Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:  

⎯ Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként           
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az            
üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.                 
Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is               
elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok             
helyére a bírálat során az esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés,          
indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.  

⎯ Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő            
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

⎯ Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó              
szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult            
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

⎯ Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az                
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell           
ellátni. 
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5.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles              
a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.  

6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás             
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az            
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi felolvasólapot. 

7.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük              
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

8.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, ill. az ismert alvállalkozó, továbbá adott esetben az               
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény             
9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon            
személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek,           
vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az           
ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Ajánlatkérő az ajánlattevő, ill. az ismert alvállalkozó, továbbá            
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő szervezet vonatkozásában          
cégkivonat benyújtását nem kéri, azt ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból           
(www.e-cegjegyzek.hu).  
 
Amennyiben az ajánlattevő, ill. az ismert alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság            
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégkivonata a www.e-cegjegyzek.hu oldalon nem         
szerepel, vagy az ott lévő adatok 30 napnál régebbiek, úgy a felhívás megküldését megelőző 30               
napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát is kérjük           
csatolni.  
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolnia kell a cégbírósághoz              
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást            
[=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott           
példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1           
nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. 
 

V.5) EZEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2016. év november 28. napja 
 
  
 

Matolcsy Gyöngyi polgármester 
Balatonakarattya Község Önkormányzata  

ajánlatkérő törvényes képviseletében 
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