
Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Gárdony Város
Önkormányzat

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96496161

Postai cím: Szabadság út 20-22.

Város: Gárdony NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám:
2483

Ország:
Magyarország

Egyéb cím adatok:

Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna

E-mail:
onkormanyzat@gardony.hu

Telefon: +36 22570100 Fax: +36 22570182

Internetcímek:

Ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.gardony.hu

Felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: ANPAST Europroject
Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61268595

Postai cím:

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám:
1053

Ország:
Magyarország

Egyéb cím adatok: Ferenciek tere 2. II. em. 13.

Kapcsolattartó személy: Stumpf Gábor

E-mail: anpast@anpast.hu Telefon: +36-30-385-
3714

Fax: -

Internetcímek:

Ajánlatkérő általános címe: (URL)



Felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. ☐igen☒nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. ☐igen☒nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. ☐igen☒nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: ☐Közjogi szervezet

☐Központi szintű

☐Közszolgáltató

☒Regionális/helyi szintű

☐Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bek.]

☐Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Fő tevékenység: ☒Általános közszolgáltatások

☐Egészségügy

☐Egyéb tevékenység

☐Gazdasági és pénzügyek

☐Honvédelem

☐Környezetvédelem

☐Közrend és biztonság

☐Lakásszolgáltatás és rekreáció

☐Oktatás

☐Szabadidő, kultúra és vallás

☐Szociális védelem

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy



II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: ☐Árubeszerzés

☐Szolgáltatás megrendelés

☒Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV kód:
45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.1.3) A szerződés tárgya: „Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban”

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszerek telepítése:
Mindösszesen 142 kVA csatlakozási teljesítménnyel 594 db 275 Wp napelem-panel (163,35
kWp összteljesítménnyel) telepítése 7 db önkormányzati intézményre, az alábbi
megoszlásban:
1. intézmény: 7 kVA – 24 db 275 Wp, összesen: 6,6 kWp (magas tető)
2. intézmény: 15 kVA – 58 db 275 Wp, összesen: 15,95 kWp (magas tető)
3. intézmény: 50 kVA – 218 db 275 Wp, összesen: 59,95 kWp (magas tető)
4. intézmény: 10 kVA – 40 db 275 Wp, összesen: 11,0 kWp (magas tető)
5. intézmény: 5 kVA – 18 db 275 Wp, összesen: 4,95 kWp (magas tető)
6. intézmény: 5 kVA – 18 db 275 Wp, összesen: 4,95 kWp (magas tető)
7. intézmény: 50 kVA – 218 db 275 Wp, összesen: 59,95 kWp (magas tető)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

Időtartam hónapban: 6 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:
2484 Gárdony-Agárd, Sigray utca 1., Hrsz. 3021/7
2484 Gárdony-Agárd, Óvoda utca 25., Hrsz. 6728
2484 Gárdony-Agárd, Iskola utca 2., Hrsz. 3110
2485 Gárdony-Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 25., Hrsz. 8173
2485 Gárdony-Dinnyés, Vörösmarty utca 9., Hrsz. 8287
2484 Gárdony-Agárd, Márvány utca 27., Hrsz. 6470/2
2483 Gárdony-Bóné Kálmán utca 14/B Hrsz. 2320

II.1.7) Részekre bontás:

Részajánlat tételre lehetőség van ☒igen

☐nem

Ajánlatok benyújtható ☒valamennyi részre

☐legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:



☐csak egy részre nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető
részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

A részajánlattétel kizárásának indoka: -

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1. rész – Napelem telepítés, Velencei-tavi Galéria

II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Sigray utca 1., Hrsz.
3021/7

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Velencei-tavi Galéria (2484 Gárdony-Agárd, Sigray utca 1., Hrsz. 3021/7) épületének
vonatkozásában a tetőfelületre a műszaki dokumentációnak megfelelő paraméterekkel és
kiosztásban az alábbi napelemes rendszer telepítése:
7 kVA inverter csatlakozási teljesítményű rendszer, 24 db 275 Wp teljesítményű napelem
panel magas tetőre, mindösszesen 6,6 kWp teljesítménnyel, melynek részei:
1 szett rögzítéstechnika nyeregtetőre 1 db
275 Wp-s napelempanel 24 db
1*6  TÜV regisztrált SOLAR KÁBEL, csatlakozókkal 50 m
7 kVA csatlakozási teljesítményű inverter 1 db
OBO V20 C 3-PH-1000 1 db
HENSEL Mi PV 1133 DC kötődoboz 1 db
HENSEL KV PS 9112 AC kötődoboz 1 db
MT H05VV-F 5*4mm2 20 m
3P SCHNEIDER C60N C16A 1 db
OBO V20-C 1+NPE-280 1 db
ENSTO 4PS10A leválasztó kapcsoló 1 db
A napelemes rendszer esetében a teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000
Ft/kVA inverter-teljesítményt a pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.

II.2.5) Értékelési szempontok:



Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés
munkáinak helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hónap,
max. 24 hónap)

10

3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem
modulok vonatkozásában, legalább 80%-os
teljesítményre (év, min. 20 év, max. 25 év)

10

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

1. Vállalkozói díj (nettó, Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:

Időtartam hónapban: 6



Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006



II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2. rész – Napelem telepítés, Gárdonyi Óvoda

II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Óvoda utca 25., Hrsz.
6728

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gárdonyi Óvoda - Székhelyintézmény (2484 Gárdony-Agárd, Óvoda utca 25., Hrsz. 6728)
épületének vonatkozásában a tetőfelületre a műszaki dokumentációnak megfelelő
paraméterekkel és kiosztásban az alábbi napelemes rendszer telepítése:
15 kVA inverter csatlakozási teljesítményű rendszer, 58 db 275 Wp teljesítményű napelem
panel magas tetőre, mindösszesen 15,95 kWp teljesítménnyel, melynek részei:
1 szett rögzítéstechnika nyeregtetőre 1 db
275 Wp-s napelempanel 58 db
1*6  TÜV regisztrált SOLAR KÁBEL, csatlakozókkal 150 m
15 kVA csatlakozási teljesítményű inverter 1 db
OBO V20 C 3-PH-1000 3 db
HENSEL Mi PV 1133 DC kötődoboz 1 db
HENSEL KV PS 9112 AC kötődoboz 1 db
MT H05VV-F 5*6mm2 30 m
3P SCHNEIDER C60N C32A 1 db
OBO V20-C 1+NPE-280 1 db
ENSTO 4PS25A leválasztó kapcsoló 1 db
A napelemes rendszer esetében a teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000
Ft/kVA inverter-teljesítményt a pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem



Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés
munkáinak helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hónap,
max. 24 hónap)

10

3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem
modulok vonatkozásában, legalább 80%-os
teljesítményre (év, min. 20 év, max. 25 év)

10

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

1. Vállalkozói díj (nettó, Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:

Időtartam hónapban: 6

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem



A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 3. rész – Napelem telepítés, gimnázium



II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Iskola utca 2., Hrsz.
3110

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium (2484 Gárdony-Agárd, Iskola utca 2.,
Hrsz. 3110) épületének vonatkozásában a tetőfelületre a műszaki dokumentációnak
megfelelő paraméterekkel és kiosztásban az alábbi napelemes rendszer telepítése:
50 kVA inverter csatlakozási teljesítményű rendszer, 218 db 275 Wp teljesítményű napelem
panel magas tetőre, mindösszesen 59,95 kWp teljesítménnyel, melynek részei:
1 szett rögzítéstechnika nyeregtetőre 5 db
275 Wp-s napelempanel 218 db
1*6  TÜV regisztrált SOLAR KÁBEL, csatlakozókkal 500 m
50 kVA csatlakozási teljesítményű inverter 1 db
HENSEL KV PS 9112 AC kötődoboz 1 db
NYY-J 5*25mm2 30 m
3P SCHNEIDER C60N B100A 1 db
OBO V20-C 1+NPE-280 2 db
ENSTO 4PS100A leválasztó kapcsoló 1 db
A napelemes rendszer esetében a teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000
Ft/kVA inverter-teljesítményt a pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés
munkáinak helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hónap,
max. 24 hónap)

10

3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem
modulok vonatkozásában, legalább 80%-os
teljesítményre (év, min. 20 év, max. 25 év)

10



4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

1. Vállalkozói díj (nettó, Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:

Időtartam hónapban: 6

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):



Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 4. rész – Napelem telepítés, Turisztikai Központ

II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.2.3) A teljesítés helye:



NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2485 Gárdony-Dinnyés, Gárdonyi Géza utca
25., Hrsz. 8173

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ (2485 Gárdony-Dinnyés,
Gárdonyi Géza utca 25., Hrsz. 8173) épületének vonatkozásában a tetőfelületre a műszaki
dokumentációnak megfelelő paraméterekkel és kiosztásban az alábbi napelemes rendszer
telepítése:
10 kVA inverter csatlakozási teljesítményű rendszer, 40 db 275 Wp teljesítményű napelem
panel magas tetőre, mindösszesen 11 kWp teljesítménnyel, melynek részei:
1 szett rögzítéstechnika nyeregtetőre 1 db
275 Wp-s napelempanel 40 db
1*6  TÜV regisztrált SOLAR KÁBEL, csatlakozókkal 100 m
10 kVA csatlakozási teljesítményű inverter 1 db
OBO V20 C 3-PH-1000 2 db
HENSEL Mi PV 1133 DC kötődoboz 1 db
HENSEL KV PS 9112 AC kötődoboz 1 db
MT H05VV-F 5*4mm2 20 m
3P SCHNEIDER C60N C16A 1 db
OBO V20-C 1+NPE-280 1 db
ENSTO 4PS16A leválasztó kapcsoló 1 db
A napelemes rendszer esetében a teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000
Ft/kVA inverter-teljesítményt a pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés
munkáinak helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hónap,
max. 24 hónap)

10

3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem
modulok vonatkozásában, legalább 80%-os
teljesítményre (év, min. 20 év, max. 25 év)

10

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10



Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

1. Vállalkozói díj (nettó, Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:

Időtartam hónapban: 6

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:



II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 5. rész – Napelem telepítés, Dinnyési Tagóvoda

II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2485 Gárdony-Dinnyés, Vörösmarty utca 9.,
Hrsz. 8287

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:



Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája (2485 Gárdony-Dinnyés, Vörösmarty utca 9., Hrsz.
8287) épületének vonatkozásában a tetőfelületre a műszaki dokumentációnak megfelelő
paraméterekkel és kiosztásban az alábbi napelemes rendszer telepítése:
5 kVA inverter csatlakozási teljesítményű rendszer, 18 db 275 Wp teljesítményű napelem
panel magas tetőre, mindösszesen 4,95 kWp teljesítménnyel, melynek részei:
1 szett rögzítéstechnika nyeregtetőre 1 db
275 Wp-s napelempanel 18 db
1*6  TÜV regisztrált SOLAR KÁBEL, csatlakozókkal 50 m
5 kVA csatlakozási teljesítményű inverter 1 db
OBO V20 C 3-PH-1000 1 db
HENSEL Mi PV 1133 DC kötődoboz 1 db
HENSEL KV PS 9112 AC kötődoboz 1 db
MT H05VV-F 5*4mm2 20 m
3P SCHNEIDER C60N C16A 1 db
OBO V20-C 1+NPE-280 1 db
ENSTO 4PS10A leválasztó kapcsoló 1 db
A napelemes rendszer esetében a teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000
Ft/kVA inverter-teljesítményt a pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés
munkáinak helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hónap,
max. 24 hónap)

10

3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem
modulok vonatkozásában, legalább 80%-os
teljesítményre (év, min. 20 év, max. 25 év)

10

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség



Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

1. Vállalkozói díj (nettó, Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:

Időtartam hónapban: 6

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem



II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 6. rész – Napelem telepítés, Közösségi Ház

II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Márvány utca 27., Hrsz.
6470/2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közösségi Ház (2484 Gárdony-Agárd, Márvány utca 27., Hrsz. 6470/2) épületének
vonatkozásában a tetőfelületre a műszaki dokumentációnak megfelelő paraméterekkel és
kiosztásban az alábbi napelemes rendszer telepítése:
5 kVA inverter csatlakozási teljesítményű rendszer, 18 db 275 Wp teljesítményű napelem
panel magas tetőre, mindösszesen 4,95 kWp teljesítménnyel, melynek részei:
1 szett rögzítéstechnika nyeregtetőre 1 db
275 Wp-s napelempanel 18 db



1*6  TÜV regisztrált SOLAR KÁBEL, csatlakozókkal 50 m
5 kVA csatlakozási teljesítményű inverter 1 db
OBO V20 C 3-PH-1000 1 db
HENSEL Mi PV 1133 DC kötődoboz 1 db
HENSEL KV PS 9112 AC kötődoboz 1 db
MT H05VV-F 5*4mm2 20 m
3P SCHNEIDER C60N C16A 1 db
OBO V20-C 1+NPE-280 1 db
A napelemes rendszer esetében a teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000
Ft/kVA inverter-teljesítményt a pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés
munkáinak helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hónap,
max. 24 hónap)

10

3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem
modulok vonatkozásában, legalább 80%-os
teljesítményre (év, min. 20 év, max. 25 év)

10

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség



1. Vállalkozói díj (nettó, Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:

Időtartam hónapban: 6

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:



II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 7. rész – Napelem telepítés, általános iskola

II.2.2) További CPV kód(ok):
Fő CPV-kód:

45000000-7 Építési munkák

45310000-3 Villamos szerelési munka

09331000-8 Napelemek

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211

A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/B Hrsz:
2320

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gárdonyi Géza Általános Iskola (2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/B, Hrsz: 2320)
épületének vonatkozásában a tetőfelületre a műszaki dokumentációnak megfelelő
paraméterekkel és kiosztásban az alábbi napelemes rendszer telepítése:
50 kVA inverter csatlakozási teljesítményű rendszer, 218 db 275 Wp teljesítményű napelem
panel magas tetőre, mindösszesen 59,95 kWp teljesítménnyel, melynek részei:
5 szett rögzítéstechnika nyeregtetőre 5 db
275 Wp-s napelempanel 218 db
1*6  TÜV regisztrált SOLAR KÁBEL, csatlakozókkal 500 m
50 kVA csatlakozási teljesítményű inverter 1 db
HENSEL KV PS 9112 AC kötődoboz 1 db
NYY-J 5*25mm2 30 m
3P SCHNEIDER C60N B100A 1 db
OBO V20-C 1+NPE-280 2 db
ENSTO 4PS100A leválasztó kapcsoló 1 db



A napelemes rendszer esetében a teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000
Ft/kVA inverter-teljesítményt a pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés
munkáinak helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (hó, min. 0 hónap,
max. 24 hónap)

10

3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem
modulok vonatkozásában, legalább 80%-os
teljesítményre (év, min. 20 év, max. 25 év)

10

4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt
36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

1. Vállalkozói díj (nettó, Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)



II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:

Időtartam hónapban: 6

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani,
vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ



A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☒igen

☐nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés kivitelezési szerződés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

Kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g-k), m) és q) pontja szerinti
kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §]
lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont
kb) pontját nyilatkozatával kell igazolnia.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény 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. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is [Kbt. 114.
§ (2) bek.]

Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kr.) 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
[Kr. 17. § (1) bek.].

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett



gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kr.
17. § (2) bek.].

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.].

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [Kr. 13. §].

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő
– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi [Kr. 1. § (7) bek.].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]:

Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában
ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági igazolása:

Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a
http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,
jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása
szükséges.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimumkövetelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimumkövetelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül meghatározásra, ennek indokolása



III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a nettó váll. díj 0,5 %/nap, maximum nettó váll. díj 20 %-a.
Kötbérterhes határidő a véghatáridő.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 1 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó váll.-i díj 30 %-a, ha olyan okból, amelyért a Váll. felelős, a
szerz. meghiúsul.

Jótállás: Időtartama: 36 hónap+...hónap (ajánlattevő által megajánlott). Amennyiben a
teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok a jótállás időtartamát ettől eltérően
szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabály
előírásai irányadók. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények a
jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bek.-re,
melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 5%-a.

Ajánlattevőknek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia
ajánlatukhoz az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
AK tartalékkeretet nem köt ki.
Előleg: a teljes ellenszolgáltatás 15 %-a. A nyertes AT előlegszámlát állít ki. Előleg
elszámolása a részszámlában.
Részszámlázás: 1 db részszámla+1 végszámla.
Finanszírozás: EU támogatás, utófinanszírozás
A támogatási intenzitás:100,000000%.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft), a szerződés átalánydíjas.
Jogszabályok: Kbt. 135. § (1)-(2).(5)-(7), 272/2014. (XI. 5.) Kr., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
(ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor),322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A.-32/B. §
(alvállalkozó igénybevétele esetén),322/2015.(X. 30.) Kr. 30. § (1),(3),31.§, 32.§ (1)-(2),(4)-
(6), ÁFA tv. 142. § (1) bek. b),2011. évi CXCV. törvény,368/2011. (XII. 31.) Kr.
Részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás ☒igen☐nem

Gyorsított eljárás ☐igen☒nem

Indokolás:

Meghívásos eljárás ☐igen☒nem



Gyorsított eljárás ☐igen☒nem

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás ☐igen☒nem

Gyorsított eljárás ☐igen☒nem

Indokolás:

Versenypárbeszéd ☐igen☒nem

Innovációs partnerség ☐igen☒nem

IV.1.2) Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul ☐igen☒nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel ☐igen☐nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel ☐igen☐nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul ☐igen☒nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják ☐igen☒nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni ☐igen☒nem

További információk elektronikus árlejtésről:

IV.2. Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2020/09/18. 10:00 óra/perc



IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy az időtartam hónapban: vagy napban: 60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum, helyi idő: 2020/09/18. 12:00 óra/perc

V. Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: ☐igen☒nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

V.2) További információk:
1. Elj. fajtája a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás.
2. Közbesz. dokumentumok elérhetősége (Kbt.39.§(1)bek.): www.ekr.gov.hu EKR

szám: ……. Az ajánlat benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja:
elektronikus.

3. Az ajánlatok felbontásának ideje: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,2 órával később kezdi meg. A Kbt
68.§(4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az
AT-k részére elérhetővé teszi.

4. AK nem tart helyszíni bejárást illetve konzultációt, de a munkálatok helyszíne
korlátozás nélkül szabadon megtekinthető. AK javasolja, hogy az AT-k a
megalapozott ajánlattétel érdekében a helyszíneket előzetesen tekintsék meg.

5. A szerződés teljesítése során Vállalkozónak rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. r. szerinti, vagy azzal egyenértékű, vagy magasabb képesítési minimum
követelményt tartalmazó jogosultságú – a szerződésben előírt – MV-ÉV vagy ezzel
egyenértékű, vagy magasabb képesítési minimum követelményt tartalmazó
jogosultságú felelős műszaki vezetővel.

6. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Kr. 11. §-a alapján ajánlatkérő előírja,
hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű (C.A.R.) 50
millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény limitű építési-szerelési felelősségbiztosítást



kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes
időtartamára. Részl.: ADII
Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem
rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként
értékeli, amely esetben AK a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet
szerződést.

7. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
8. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
9. Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,

típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy
Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

10. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Stumpf Gábor
lajstromszáma: 00063 levelezési címe: ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest,
Ferenciek tere 2., II. em. 13., e-mail cím: anpast@anpast.hu

11. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.

12. Az értékelés módszere: 1. értékelési szempont fordított arányosítás, 2. 3. értékelési
szempont: egyenes arányosítás.

13. Kbt. 35. § (8)-(9): Az AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes AT(k)
által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14. AK előírja szakmai ajánlat benyújtását. (Részei: árazott költségvetés és az értékelési
szempontokra tett vállalások)

15. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a TOP-3.2.2-15 pályázati előírásoknak
megfelelően, a napelemes rendszer esetében – valamennyi rész vonatkozásában - a
teljes nettó ajánlati ár nem haladhatja meg a 330.000 Ft/kVA inverter-teljesítményt a
pályázati pénzügyi forrásokhoz igazodva.
Abban az esetben, ha a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő ajánlata az alábbi
költségkorlátokat meghaladó értékeket tartalmaz, Ajánlatkérő fedezethiányra
tekintettel a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelenné nyilváníthatja.

16. Felhívjuk a figyelmet a Kbt.69. § (11)-(11a) és 115. §(4)bek-re.
17. AK tájékoztatja AT-ket, hogy amennyiben (valamennyi rész esetében) a napelemek

telepítéséhez kapcsolódó csatlakozási tervdokumentáció érvényességének határideje
a kivitelezés megkezdését (munkaterület átadását) követően jár le, úgy a csatlakozási
tervdokumentáció áramszolgáltató általi jóváhagyására irányuló kérelem benyújtása
kivitelező feladata. AK továbbá tájékoztatja AT-ket, hogy amennyiben a kivitelezés
során bármely okból a rendelkezésre álló csatlakozási tervek módosítása szükséges,
annak elvégzése kivitelező feladata.

18. Rövidítések: AK –ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, GSZ – gazdasági szereplő, elj. –
eljárás, h. – hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, szerz.-szerződés, Váll-
vállalkozó

V.3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2020/09/…


