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I. BEVEZETŐ
Jelen Közbeszerzési Dokumentumokat a Kaposvári Egyetem, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 57. § (1) bekezdésével
összhangban annak érdekében bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére, hogy az Ajánlatkérő által
„Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári Egyetemen” tárgyú, a Kbt. Harmadik
részének szabályai szerint, nemzeti eljárási rendben folytatott, a Kbt. 115. § szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban elősegítse és támogassa az Ajánlattevőket az ajánlattételi felhívásban és a
jelen Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott követelményeknek mindenben megfelelő
ajánlat összeállításában és benyújtásában.
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők
ajánlata érvényesnek minősüljön, ehhez azonban az ajánlattételi felhívásban, a jelen
Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt
követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevők
részéről.
Az Ajánlatkérő javasolja ezért, hogy az Ajánlattevők az ajánlattételi felhívást, illetve a jelen
Közbeszerzési Dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák, és írásbeli ajánlatukat szigorúan
az ajánlattételi felhívásban, valamint a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák be, bizonytalanság esetén pedig
éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével a Kbt. 56. §ban és a 114. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, valamint a jelen
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt iránymutatás szerint.
Az Ajánlatkérő a fentiekkel összefüggésben az Ajánlattevők figyelmébe ajánlja különösen a Kbt.
alábbi rendelkezéseit:
1. A Kbt. alkalmazásában gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek
csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy
szolgáltatások nyújtását kínálja. [Kbt. 3. § 10. pont]
2. A Kbt. alkalmazásában Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárásban ajánlatot nyújt be. [Kbt. 3. § 1. pont]
3. A Kbt. alkalmazásában alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül
vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. [Kbt. 3. § 2. pont]
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4. Nyilatkozat elektronikus úton legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott,
vagy a külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti 1 követelményeknek
megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában nyújtható be. [Kbt. 41. § (4)-(5)
bekezdés]
Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírásával kell ellátni, vagy olyan személy(ek)
aláírásával, aki(k) arra felhatalmazott(ak). Ez utóbbi esetben a meghatalmazott aláírás mintáját
is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat
cégszerűen kell aláírni – összhangban a 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet 10 §-val. Az
ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett
hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy
személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk.
5. Az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. § (1) bekezdés]
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés]
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 66. § (5) bekezdés
szerinti információkat. [Kbt. 68. § (4) bekezdés]
8. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő),
alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
9. Az Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen,
b) más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. [Kbt. 36. § (1) bekezdés]

A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az
elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet.

1

5

Kaposvári Egyetem

Közbeszerzési Dokumentumok
„Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári
Egyetemen”

7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.

10. 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. [Kbt. 66. § (6) bekezdés]
11. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. §-a szerint, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az Ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az Ajánlattevő alvállalkozója a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban
felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az
ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az Ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
Az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen
feltételt tartalmaz [72. §].
Az e) pont alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott
adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban
alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
Az e) pont alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az Ajánlattevő visszavonta;
b) az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb
összegben bocsátotta rendelkezésre;
c) az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet
meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani,
és az ajánlat ezen összeget meghaladja.
Az Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a jelen Közbeszerzési Dokumentumok kiadásával nem célja
az ajánlattételi felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályokban foglalt
rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen Közbeszerzési Dokumentumok kizárólag az
ajánlattételi felhívással, a Kbt.-vel és a vonatkozó jogszabályokkal együttesen, azokkal
összhangban értelmezendő.
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II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
II.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN
II.1.1. Az Ajánlatkérő neve, elérhetőségei
Név: Kaposvári Egyetem
Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Képviselő: Dr. Borbás Zoltán
Kapcsolattartó: Légrádi Zsolt
Telefon: +36(30)5640775
Fax: +36 82/505-896
E-mail: legradi.zsolt@ke.hu
Honlap: http://www.ke.hu/
II.1.2. Az eljárásban az Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet neve, elérhetősége

AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁR
Név: Justitia Tanácsadó Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Marina sétány 1. Ü13/B
Kapcsolattartó: dr. Palotai Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
lajstromszám: 01026, helyettese: dr. Pécsy Mária (1014)
Telefon: +36 30 6319026
Telefax: +36 1 8781717
E-mail: info@justitia.hu
Az Ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az Ajánlattevők csak az EKR rendszeren
keresztül [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, Kbt. 40. § (1) bekezdés], a
Közbeszerzési Dokumentumok jelen pontjában meghatározott, az Ajánlatkérő képviseletével
megbízott szervezetnek címezve tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással
kapcsolatos észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a
válaszadást megtagadja.
II.1.3. A közbeszerzés tárgya és mennyisége
A közbeszerzés tárgya: „Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári Egyetemen”
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Villamosenergia ellátásának céljából a KEHOP-5.2.11-16-2016-00028 azonosító számú
projektben
Építési beruházás
Előzmények

A Kaposvári Egyetem pályázatot nyert a „KEHOP 5.2.11.” kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása központi költségvetési szervek részére” felhívású pályázaton. Az eredeti helyszínül
szolgáló 3db épületre illetve területre, több ok miatt nem valósítható meg a rendszerek létesítése,
így a Kaposvári Egyetem új helyszínt jelölt ki a Kaposvár 3661/9 hrsz.-ú területen. A létesítendő
fotovoltaikus naperőmű 396 kW-os névleges teljesítményű. A kiépítés célja a megújuló
energiaforrásból származó (fotovoltaikus – napenergia hasznosítás) villamos energia saját
hálózaton történő felhasználása.

Összefoglaló adatok
MEGRENDELŐ:
BERUHÁZÓ:
TERVEZŐ:
FELELŐS TERVEZŐ:
TERVEZÉSI
JOGOSULTSÁG
KAM. NY. SZ.:
ENGEDÉLYES:
BERUHÁZÁS
RENDELTETÉSE:
A LÉTESÍTÉS CÉLJA:

ÁRAM NEME:
ÜZEMI FESZÜLTSÉG:

Kaposvári Egyetem.
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Kaposvári Egyetem.
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
GL Mérnök Kft.
7630 Pécs, Finn u. 1/1.
Somogyi Norbert
V, EN-ME
02-01362,
Kaposvári Egyetem.
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Visszatáplálás ellen védett Fotovoltaikus Kiserőmű
A Kaposvár 3661/9 hrsz hrsz.-ú ingatlanon épülő 396 kVA
teljesítményű – megújuló energiaforrás - napsugárzás alapú
villamos energiatermelő kiserőmű létesítése.
Közvetlenül termelt: „DC” egyenáram és 3 fázisú, 50Hz
periódusú váltakozó áram.
Telepi egyenáram: 1000 VDC, telepi gyűjtött váltakozó áram:
0,4 KV
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INVERTEREK TÍPUSA,
DB SZÁMA:
NAPELEMEK TÍPUSA, DB
SZÁMA:
ÉRINTÉSVÉDELEM:

7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.

Huawei SUN2000-36KTL - 11 db,
TrinaSolar 275 Wp típusú napelem 1518 db,
• 0,4kV-on TN (Nullázás);
• 1000V DC kettős szigetelés;

Általános rendszerleírása
A napelemek földre telepített tartószerkezete déli irányultsággal 25 fokos dőlésszöggel
kerülnek telepítésre, tartóasztalonként két soros kialakításban. A sorok tengelytávolsága 7,6 méter,
sorok közötti szabad terület 4,6 méter. A területre összesen 1518 db napelem kerül telepítésre. A
megtermelt DC energiát un. „string” inverterek alakítják át 3f 50Hz váltakozó áramú energiává.
A termelő egység (napelemes kiserőmű) névleges teljesítménye: 396 kVA.
A beépített napelem panelek névleges teljesítménye: 417.450 Wp= 417,45 kWp
A 11 db 36 kW-os 3 fázisú inverter a közvetlen napfénytől védve, a napelem tartószerkezetre
kerül telepítésre. Az inverterek az elhelyezési vázrajznak megfelelően kerülnek felszerelésre. Az
inverterek csatlakoztatása a 0,4 kV-os betervezett Elosztó hálózaton csatlakozik a Kaposvári
Egyetem meglévő 0,4kV-os elosztó hálózatához. A tervezett 0,4kV-os elosztó hálózat 6db AC
elosztóból áll (FE-PV; EPV-AC0; EPV-AC1; EPV-AC2; EPV-AC3; EPV-AC04). A tervezett
földkábel nyomvonala a Kiviteli terv szerint a részben a meglévő közmű csatornában halad annak
érdekében, hogy a szomszédos területen tervezett beruházást a kábel nyomvonal ne akadályozza.
A Naperőmű visszatáplálás ellen védett, a termelt energia nem kerülhet ki az elosztó hálózatra.
A Naperőmű védelmére komplett földelési és villámvédelmi rendszert kell kiépíteni, a
jogszabályban foglalt villámvédelmi kockázat elemzés alapján.
Az építési beruházás részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák.
CPV kód:
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munkák
II.1.4. Az eljárás típusa
A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó szabályai szerinti közbeszerzési eljárás.
9

Kaposvári Egyetem

Közbeszerzési Dokumentumok
„Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári
Egyetemen”

7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésére tekintettel az eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén
kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása jelen esetben: Az E.ON Dél-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. által a csatlakozási terv el nem fogadását ajánlatkérő olyan körülménynek
tekinti, ami miatt az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
II.1.5. A közbeszerzési eljárás nyelve
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a Kbt.
2. § (6) bekezdése alapján a magyar nyelv.
Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, és az eljárás során mindennemű
levelezés, illetve kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Az Ajánlatkérő fentiekből következően kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított
iratokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során, így a jelen közbeszerzési
eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Ebből következően, ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a szakfordításról és tolmácsolásról szóló
24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban, vagy az Ajánlattevő
általi felelős fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért minden
esetben az Ajánlattevő a felelős.
Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven készült és megfelelő fordítással el nem látott
dokumentumokban foglaltakat az ajánlatok elbírálása és értékelése során nem veszi figyelembe.
II.1.6. A teljesítés helye és a szerződés időtartama
Helyszín: Kaposvár 3661/9
NUTS-kód: HU-232
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
által a csatlakozási terv elfogadásáról szóló tájékoztatás Ajánlatkérő általi megküldésének napján
lép hatályba. Végső teljesítési határidő: 2018. augusztus 31.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
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II.1.7. A beszerzés anyagi fedezete
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.11-16-2016-00028 azonosítószámú programban
Európai Uniós forrásból utófinanszírozással történik. A támogatási intenzitás mértéke 100%.
II.1.8. Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdése alapján köteles az
alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem
lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
c) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával
megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően
haladéktalanul;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre
jelentkezőknek vagy az Ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást
megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek
megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az
Ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a
kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését
követő harminc napon belül;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.
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Üzleti titokról szóló rendelkezés a Kbt. szerint:

44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti
titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági
szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az Ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az Ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az Ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során
az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az Ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
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Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék – ellenőrzési
feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a
megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében
eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik,
illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében
közreműködőknél.
II.1.9. Az ajánlattételi felhívás
Az Ajánlatkérő ismételten felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen Közbeszerzési
Dokumentumok mellett az ajánlattételi felhívás és a Kbt. ismerete is szükséges a megfelelő,
érvényes ajánlattételhez.
II.1.10. A Közbeszerzési Dokumentumok
Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében készíti és bocsátja az Ajánlattevők
rendelkezésére a jelen Közbeszerzési Dokumentumokat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a
Közbeszerzési Dokumentumok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az Ajánlatkérő a
Közbeszerzési Dokumentumokat elektronikusan, térítésmentesen bocsátja az érdekelt gazdasági
szereplők rendelkezésére.
Az Ajánlattevők felelőssége, hogy ajánlatuk benyújtásáig megbizonyosodjanak arról, hogy az
ajánlat benyújtásához szükséges minden információ a rendelkezésükre áll, és ajánlatuk elfogadása
esetén képesek a szerződés teljesítésére az abban meghatározott feltételek mellett. Az
Ajánlattevők felelőssége továbbá, hogy ellenőrizzék a Közbeszerzési Dokumentumok teljes
átvételét, ugyanis az Ajánlatkérő semmilyen kifogást nem fogad el, melynek az indoka, hogy az
Ajánlattevő elmulasztotta a jelen Közbeszerzési Dokumentumok, vagy annak valamely részének
átvételét, megismerését. Az Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a
megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a jelen Közbeszerzési
Dokumentumokat szakmai hozzáértése alapján megvizsgálta és a benne megfogalmazott
feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.
Az Ajánlatkérő a jelen Közbeszerzési Dokumentumok másolásához nem járul hozzá, kivéve, ha
az az ajánlat elkészítéséhez szükséges az Ajánlattevő részéről. Az alvállalkozók számára a rájuk
vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá, hogy a jelen
Közbeszerzési Dokumentumokat akár részeiben, akár egészében az ajánlat elkészítésén túl
bármilyen más célra felhasználják. A jelen Közbeszerzési Dokumentumok másra nem
ruházhatóak át.
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II.1.11. Kiegészítő tájékoztatás kérése
Amennyiben az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi
felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban közölt információkkal kapcsolatosan
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban– a kérdéssel érintett rész
megjelölésével (pl. felhívás vagy útmutató melyik pontja, bekezdése stb.) –, kizárólag az EKR
rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejárta előtt – ésszerű határidőben- megkeresheti az
Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az
Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az
Ajánlattevő minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész
(mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. közbeszerzési útmutató 4.1 pont
második bekezdés).
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint a kérés
beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb
hat (6) nappal. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező
azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan Ajánlattevőknek, akik az eljárásra érdeklődésüket
az EKR rendszerben jelezték. Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglalt
módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képezik,
ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.
Az Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdései határidőben
megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. A Kbt. 56. § (3) bekezdése alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás
iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
Az Ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint a levelezési
címét és azt a telefax számot, illetve e-mail címet, amelyre a választ kéri. Az Ajánlattevő
felelőssége továbbá, hogy olyan levelezési címet, telefax-számot, illetve e-mail címet adjon meg,
amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő
felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz
kerüljön.
A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt
ésszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. Az Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő
válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
Az Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés]
teljesíteni, vagy
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
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Az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok valamely
eleme semmis, ha
a) a Közbeszerzési Dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton
eltérően szerepel, vagy
b) a Közbeszerzési Dokumentumok valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívásban
foglalttól, vagy valamely Kbt. szerinti rendelkezéstől.
A Közbeszerzési Dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
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II.1.12. A felek közötti kommunikáció és kapcsolattartás
A jelen közbeszerzési eljárás során a kommunikáció és kapcsolattartás az EKR rendszeren
keresztül történik.
II.1.13. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat, Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg:

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
+36-1-428-5100
+36-1-428-5509
http://nav.gov.hu/

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelet
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
+36-1-224-9100
+36-1-224-9163
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
+36-1-476-1100
+36-1-476-1390
www.antsz.hu

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
+36-1- 477-5700
+36-1- 477-5800
www.munka.hu

A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
II.1.14. Projekttársaság
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
II.2. AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
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II.2.1. Az ajánlatok elkészítése és költségei
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költséget az Ajánlattevőnek
kell viselnie. Az Ajánlattevők a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban kifejezetten megadott
jogcímen kívül egyéb, különösen anyagi igényt nem érvényesíthetnek az Ajánlatkérővel, illetve az
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel szemben.
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel szemben e költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
II.2.2. A kizáró okok igazolása
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót egyik rész tekintetében sem. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia,
amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót
igénybe venni.
II.2.3.
AZ
ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEK,
AZ
ALKALMASSÁG
MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI
MÓDOK:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.
II.2.4. Közös ajánlattétel
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi közös Ajánlattevő által aláírt
együttműködési (konzorciális) megállapodást. A megállapodásban a szerződő feleknek ki kell
jelölniük a vezető tagot, illetve a vezető tag képviseletében eljáró személyt, valamint a vezető
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tagot fel kell jogosítani a közös Ajánlattevők nevében való eljárásra, az Ajánlatkérővel való
kapcsolattartásra, továbbá a közös Ajánlattevők nevében – a jelen Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok, illetve a szerződés aláírása kivételével – a jelen
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek tartalmaznia
kell a vezető tag kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ebbéli megbízatását elfogadja.
Az együttműködési (konzorciális) megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha
a) tartalmazza a közös Ajánlattevők megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát;
b) tartalmazza a vezető tag megjelölését azzal, hogy a vezető tag korlátozás nélkül jogosult
valamennyi közös Ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen
közbeszerzési eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozat – a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok,
illetve a szerződés aláírása kivételével – tekintetében;

18

Kaposvári Egyetem

Közbeszerzési Dokumentumok
„Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári
Egyetemen”

7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.

c) tartalmazza, hogy a vezető tag, mint képviselő felel az Ajánlatkérővel való
kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítésének a közös Ajánlattevők közötti koordinálásáért és a közös Ajánlattevők általi
végrehajtásáért;
d) tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését;
e) tartalmazza valamennyi közös Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséért;
f) a közös Ajánlattevők nyertes Ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, hogy a
szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől
vagy időponttól, illetve, hogy a szerződés hatálybalépése nem függ harmadik személy
beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá;
g) a megállapodás valamennyi közös Ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
A közös Ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös Ajánlattevők megjelölését.
Ahol e törvény az Ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]
kérése esetében az Ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását a nevükben eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
II.2.7. Ajánlati biztosíték
Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
II.2.8. Egyéb biztosítékok
Kötbér:
Késedelmi kötbér:
A végső teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén Ajánlattevő napi 50.000.- Ft késedelmi
kötbért köteles megfizetni maximum 30 naptári napig Ajánlatkérőnek, mely a végszámlából
levonásra kerül.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a beruházás az Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, Ajánlattevő a nettó
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási
kötbér Ajánlattevő számlájából kerül levonásra.
Ajánlatkérő nem érvényesíthet együttesen meghiúsulási és késedelmi kötbért.
Az összesen érvényesített kötbér mértéke nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás nettó értékének
30%-át.
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A kötbérek számítása naptári napokban történik.
Jótállás:
Ajánlattevő a teljes megvalósított kivitelezésre minimum 60 hónap jótállási kötelezettséget vállal,
továbbá ezen túlmenően a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket tartja be. A
jótállás időtartama az ajánlattevő által vállalt időtartammal egyezik meg. (min. 60 hónap+…..)
A jótállási kötelezettség a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásával
esedékes.
További információ a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezetben
található.
II.2.9. Az ajánlat szerkezete
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban felolvasólapot kell kitölteni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
összes adatot. (EKR űrlap)
Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő, az alvállalkozó által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak, vagy
olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak.
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.

II.2.11. Az ajánlat benyújtásának határideje és címe
Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró
okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a
célra biztosított felületén kell megadni.
Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: Szakmai ajánlat, aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a
felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott
blokkokban.
Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat,
törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak
kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek
kézjegyükkel kell ellátniuk.
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Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott
határidőig az EKR rendszeren keresztül feltöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR
rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra
elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része
az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által
meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz
percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar
folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR
működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő,
de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról
hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat
benyújtására.
Üzemszünet és üzemzavar
Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését eredményezi.
Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott
működőképességét jelentő helyzet.
Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara miatt
módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3)
bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a
hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti
határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a
következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.
Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető
eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy
az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR
helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket
határidőben teljesítettnek elfogadni.
Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR
üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az
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esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az
elmulasztott cselekmény teljesítésére.
Az elektronikus lefolytatásból és kommunikációból eredő különös előírások:
Dokumentumok formátuma, informatikai jellemzők
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott
dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a
nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a következő bekezdésben foglalt eset kivételével –
nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról
szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott
nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a
csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír
alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható,
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető
meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira
figyelemmel kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez
szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban
eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert
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köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi
nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg,
azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a
Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
Elektronikus nyilatkozattétel:
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági
szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának kell tekinteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Számítási hiba javítása:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy ha az ajánlatban az
értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás
eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A
számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan
teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
II.2.12. Az ajánlat módosítása, illetve visszavonása
Az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 55. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig módosíthatja. A módosítás esetében ismételten egységes szerkezetű, az
ajánlattételi felhívás és a jelen Közbeszerzési Dokumentumok minden feltételét és követelményét
kielégítő ajánlatot kell az ajánlattételi határidőig benyújtani.
Az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 55. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő
lejártáig vonhatja vissza.
II.2.13. Az ajánlatok bontása
Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott
határidőig az EKR rendszeren keresztül feltöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR
rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra
elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak.
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Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része
az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által
meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz
percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar
folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR
működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő,
de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról
hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat
benyújtására.
II.3. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE
A Kbt. 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást
elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében
újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését
II.3.1. Az ajánlat hiányosságainak pótlása
Az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltakkal összhangban és körben
biztosítja.
II.3.2. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint írásban és a többi
Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az
Ajánlattevőtől az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében.
Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását a Kbt. 71. § (11) bekezdésében
foglaltak szerint az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket, vagy
más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az
Ajánlatkérő az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.
II.3.3. Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő olyan értékelési szempontokat alkalmaz, amelyek a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
alapján a legjobb ár-érték arányt jelenítik meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdését nem alkalmazza.
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Értékelési részszempontok:
1.
Nettó ajánlati ár (HUF): A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat
kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap
pontszámot.
Súlyszám 70
2. A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem)
Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adnia, hogy vállalja-e hogy legalább 1 fő helyi hátrányos
helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkálatokba legalább 15 napos időtartamra napi 8 órás
munkarenddel. Amennyiben az ajánlattevő vállalja a kivitelezés során legalább 1 fő helyi
hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkálatokba legalább 15 napos időtartamra
napi 8 órás munkarenddel, a felolvasólap vonatkozó pontjában az „Igen” megajánlást kell
megadni. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását, a
felolvasólapon a „Nem” megajánlást kell feltüntetni. Az „Igen” megajánlás a maximális 10
pontot, a „Nem” megajánlás a minimum 0 pontot kapja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő
vállalja a helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását, a szerződés teljesítése során a szerződésben
meghatározottak szerint kell alátámasztania a fenti paramétereknek megfelelő vállalás teljesülését.
Súlyszám: 15
3.Többlet jótállás időtartama (hónap) (minimum 60 hónapon felül vállalt hónap,
minimum 0 hónap maximum 36 hónap) Ajánlatkérő minimálisan 60 hónap vállalását írja elő.
Ajánlatkérő az ezen felüli többlet jótállást értékeli. Azon ajánlat kapja a maximális 10 pontot,
amely a maximális jótállási időtartamot tartalmazza. A többi ajánlat ehhez képest a
Miniszterelnökség által kiadott, a http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegiutmutatok linken elérhető, a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutató alapján kap
pontszámot. Előny a nagyobb. A 36 hónapon felül vállalt jótállás szintén a maximális 10 pontot
kapja. A 0 hónap megajánlás 0 pontot kap, a 0 hónapos többlet megajánlás nem eredményezi az
ajánlat érvénytelenségét. A felolvasólapon kizárólag a minimálisan elvárt 60 hónap feletti
megajánlást kell feltüntetni (0-36 hónap között).
Súlyszám: 15

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 0, a felső határa 10 pont.

Az 1. részszempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
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szám) 1. számú mellékletének A) 1. ba) pontjában meghatározott fordított arányosítás módszere
alapján értékeli az ajánlatokat.
A 2. értékelési részszempont (A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a kivitelezésbe)
tekintetében a pontkiosztás az értékelés módszere, azaz az „Igen” válasz megkapja a maximális
pontszámot, a „Nem” válasz a minimum pontszámot.
A 3. értékelési részszempont tekintetében azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont
tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az
értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet
elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható
pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az Ajánlatkérő által meghatározott két
szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől
való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekintett értéket rögzíti a képletbe, ha
ajánlattevő annál kedvezőbb megajánlást tesz.
A két szélső érték közti megajánlásra alkalmazott képlet:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb
megajánlásból levonásra kerül.
A fenti képlethez az alábbi magyarázat tartozik:

ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: a 3. részszempont esetében 36 hónap
A legkedvezőtlenebb: a 3. részszempont esetében 0 hónap

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
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Az ajánlatban az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét – az Ajánlattevő valamennyi
költségét és kiadását, különösen az anyag- és gépköltséget, munkadíj és a szállítás, anyagmozgatás
költségét, beszerzési, előállítási költséget, jutalékot, szállítási díjat, az üzembe helyezés költségét,
egyéb költségeket, díjat, járulékot tartalmazó, az általános forgalmi adó (Áfa) összege nélkül –
nettó módon, egyösszegben és forintban (HUF) kell megadnia.
Az Ajánlattevő kizárólag új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első
üzembe-helyezésű terméket építhet be.
Az 1. részszempont esetében nettó ajánlati árat HUF-ban, a 3. részszempont esetében a többlet
jótállást egész hónapban kell megadni a Felolvasólapon.
Az 1. részszempont esetében a Felolvasólapon feltüntetett nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a
beárazott költségvetés összesen sorában feltüntetett adattal. Amennyiben a két érték között
eltérés található, Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. §-át.
A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza mindazokat a járulékos költségeket,
amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, függetlenül azok formájától és forrásától, így
az Ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is. Az
ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Az
ajánlati árnak tartalmaznia kell a napelemrendszer beszerzésének valamennyi költségét.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az
ebből eredő pluszköltséget, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem
mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.
Ajánlattevő az ajánlata kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt.

II.3.5. Az írásbeli összegezés megküldése
Az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban eredményhirdetést nem tart, Ajánlatkérő az
eljárást lezáró döntését az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek a Kbt. 79. §-a
szerinti megküldésével hozza az Ajánlattevők tudomására.
II.3.6. A szerződéskötés időpontja
Az Ajánlatkérő a szerződést a nyertes Ajánlattevőre irányadó, Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti
meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni a nyertes Ajánlattevővel. A
szerződéskötés időpontja legkorábban a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az írásbeli összegezés
megküldésének napját követő 6. nap, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdésben meghatározott
27

Kaposvári Egyetem

Közbeszerzési Dokumentumok
„Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári
Egyetemen”

7400 Kaposvár, Guba
Sándor utca 40.

eseteket. A felek a szerződés aláírásnak időpontját az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követően rövid úton egyeztetik a fentiekben írt feltételek figyelembe
vételével.
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II.4. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
II.4.1. Ajánlati kötöttség
A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az Ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. [Kbt. 70. §]
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti
az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított hatvan (60) napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által
megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés
során ajánlatát Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő
és – amennyiben az Ajánlatkérő az eljárásban második helyezett Ajánlattevőt is hirdet – a
második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal
meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5) bekezdés]
II.4.2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének szabályai
Jelen közbeszerzési eljárás Európai Unióból származó forrásból támogatott.
A projekt elnevezése:
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári Egyetem villamosenergia ellátásának céljából
A projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00028
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Számlázás: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást (részszámlák és végszámla) átutalással teljesíti
Ajánlattevő bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót
nem von be a teljesítésbe. Amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe: Az
ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a 135.§ (3) bekezdés
felhatalmazása alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A § és 32/B §-a az irányadó.
Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Ajánlattevő az
első részszámlát legkorábban a nettó szerződéses ellenérték 20 %-át elérő teljesítés esetén
nyújthatja be. A 2. részszámla benyújtására a nettó szerződéses ellenérték 40%-át elérő teljesítés
esetén, a 3. részszámla benyújtására a nettó szerződéses ellenérték 70%-át elérő teljesítés esetén, a
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végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult
nyertes Ajánlattevő.
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.11-16-2016-00028 azonosítószámú programban
Európai Uniós forrásból utófinanszírozással történik. A támogatási intenzitás mértéke 100%.
Ajánlattevő a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. Az előleg
igénylése nem kötelező. Az előleget a nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződés hatályba lépését
követően igényelheti. A nyertes Ajánlattevő az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási
szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel. Ajánlatkérő az
előleg igénylését a Kbt. 135. § (8) bekezdéseiben meghatározott esetekben nem köti biztosíték
nyújtásához, de felhívja a nyertes Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában
meghatározott kizáró okra.
További információ a szerződéses feltételekben található.
Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet, 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).

Egyéb információk:
1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira
vonatkozó nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
2. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára
vonatkozó, valamint a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát. (EKR űrlap)
3. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozó
nyilatkozatát. (EKR űrlap)
4. A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
5. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott
árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva, cégszerűen aláírva.
6. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az
Ajánlatkérő által a jelen felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100 000 Ft/káresemény és 10 000 000 Ft/év
mértékű felelősségbiztosítás. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan csatolnia kell
nyilatkozatát.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
9. Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján a dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.
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10. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a szerint.
11. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
12. Árfolyam: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmazni.
13. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
14. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: pontkiosztás, a
3. részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) szerinti legkedvezőbb szint és legkedvezőtlenebb
elvárás módszerére vonatkozó útmutató szerint értékeli.
16. Ponthatár: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó határa 0 pont, a felső határa 10 pont.
17. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számítotton legkésőbb 2018.08.31. napja,
tekintettel arra, hogy ez a projekt fizikai zárásának tervezett dátuma. Amennyiben a projekt fizikai
zárásának napja időközben támogatási szerződés módosítás keretében módosul, abban az esetben
a teljesítés ideje maximum a projekt fizikai zárásának napjáig tarthat.
18.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlandó napelemes rendszer műszaki
paramétereire vonatkozó nyilatkozatát, amelyből megállapítható, hogy a megajánlandó termékek
műszaki paraméterei megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki
leírásban található minimális követelményeknek.
19. FAKSZ: dr. Palotai Péter, lajstromszáma: 01026, helyettese: dr. Pécsy Mária, lajstromszáma
01014
20. Ajánlattevőnek csatolnia kell az árazatlan költségvetést kitöltve, cégszerűen aláírva, valamint
szerkeszthető formátumban is.
21. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén
kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása jelen esetben: Az E.ON Dél-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. által a csatlakozási terv el nem fogadását ajánlatkérő olyan körülménynek
tekinti, ami miatt az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS
a(z)
„Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Kaposvári Egyetemen”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
(külön mellékelve)
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IV. NYILATKOZATMINTÁK
(külön mellékelve szerkeszthető formában)
Az Ajánlatkérő a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban irat-, és nyilatkozatmintákat bocsát az
Ajánlattevők rendelkezésére az érvényes ajánlattétel megkönnyítése érdekében. Az Ajánlatkérő
tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy főszabályként nem kötelező a jelen Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott irat-, és nyilatkozatminták alkalmazása, az csupán ajánlott az
Ajánlattevőknek. Ahol az Ajánlatkérő az irat-, vagy nyilatkozatminta alkalmazását kötelezővé
teszi, ott ezt külön előírásként egyértelműen feltünteti. Amennyiben az Ajánlattevő az irat-, vagy
nyilatkozatminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, az Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevő
különösen ügyeljen az egyes dokumentumok tartalmi és formai teljességére, illetve
megfelelőségére.
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET
a(z)
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tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
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VI. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
a(z)
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tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
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