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Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

122/A. § alapján hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytat le napelemes rendszer 

telepítés kivitelezőjének kiválasztása céljából. 

 

Az alábbi ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján ezúton tisztelettel kérjük fel Önt 

az ajánlattételre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattételi felhívás 
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„Napelemes rendszer telepítése Zalahaláp településén a műszaki leírásban 

foglaltak szerint” tárgyú 

Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárásban 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma, e-mail címe: 

 

Ajánlatkérő neve: Zalahaláp Község Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. 

Tel.: (87) 411-233 

Fax: (87) 413-233 

E-mail: zalahalap@axelero.hu 

Képviseli: Bedő Lajos Sándor - polgármester 

 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 

Vanessia Magyarország Kft. 

1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G 

Képviseli: Miklós István Gábor ügyvezető 

 

Kapcsolattartó:  

Somogyi Csaba (Vanessia Magyarország Kft.) 

Tel: + 36 52 953 017; + 36 20 367 9668 

Fax: + 36 52 249 169 

E-mail: csaba@vanessia.hu 

  

2. Az alkalmazott eljárás jogcíme: 

 

Kbt. 122/A. §. szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri 

el a 150.000.000 Ft-ot és tárgyalás tartása nem szükséges. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 

legalább 3 gazdasági szereplőnek küldi meg, melyek lehetőleg mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősülnek. 

 

3. A dokumentációval kapcsolatos tájékoztatás: 

 

Az ajánlatkérő dokumentációt készít, melyet térítésmentesen bocsát ajánlattevők 

rendelkezésére jelen felhívással egyidőben. A dokumentáció elektronikusan igényelhető a 

csaba@vanessia.hu címen. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

„Napelemes rendszer telepítése Zalahaláp településén a műszaki leírásban foglaltak 

szerint” 

 

3 db közvetlen villamos energiát termelő napelemes rendszer kiépítése az alábbi 

intézményi épületeken: 

mailto:zalahalap@axelero.hu
mailto:csaba@vanessia.hu
mailto:csaba@vanessia.hu
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- Ö

nkormányzat épülete - 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. 

- Ó

voda - 8308 Zalahaláp, Ady utca 1. 

- M

űvelődési ház - - 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 9. 

CPV  

09331000-8 

09332000-5 

45310000-3 

 

A részletes műszaki leírást a Dokumentáció és annak mellékletei tartalmazzák. 

 

5. A szerződés meghatározása: 

 

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya a 4. pontban írt építési beruházás megvalósítása a 

műszaki leírásban szereplő tartalommal. A műszaki leírást és a szerződés tervezetét a 

dokumentáció tartalmazza. 

 

6. A teljesítés határideje: 

 

A szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap 

 

7. A teljesítés helye: 

 

- Ö

nkormányzat épülete - 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. 

- Ó

voda - 8308 Zalahaláp, Ady utca 1. 

- M

űvelődési ház - - 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 9. 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 131. §-a szerint, a nyertes ajánlattevő erre vonatkozó igénye esetén 

előleget fizet. Ajánlatkérő a vállalkozási szerződésben foglalt ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § 

és a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 12. – 14. §-ai, Ptk. 6:130 §. (1)-(3) szerint teljesíti. 

Ajánlatkérő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Az 

ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő 

szállító finanszírozást alkalmaz. 

 

9. Alternatív ajánlat lehetősége, részajánlattétel lehetősége: 
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Nem biztosított. 

 

 

 

10. Az ajánlat bírálati szempontja: 

 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

11. Kizáró okok 

 

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

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésében felsorolt 

kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

Igazolási mód:  

 

- Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

- Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő 

ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §, 20. § (3) bekezdés és 

21. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével igazolhatják. 

 

12. Alkalmassági követelmények: 

 

A: Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 

 

P1. 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint az előző 2 évre 

vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának 

benyújtása.  (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, azok csatolása az ajánlathoz nem 

szükséges. 

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az 

időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából – 
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fotovoltaikus napelemes rendszer telepítése/kivitelezése - származó árbevételéről szóló 

nyilatkozattal köteles igazolni. 

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha: 

 

az előző két évben az értékesítés nettó árbevétele nem érte el összesen a nettó 16.000.000 Ft. 

értéket, vagy ha az ajánlattevő később kezdte meg működését, akkor működésének ideje alatt 

a közbeszerzés tárgyából – fotovoltaikus napelemes rendszer telepítése/kivitelezése - 

származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el, vagy nem haladja meg 

a 8.000.000 Ft-ot. 

 

B: Műszaki és szakmai alkalmasság: 

 

M1.  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi 

dokumentumokat: 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást 

megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb, fotovoltaikus 

napelemes rendszer telepítésének/kivitelezésének tevékenységre vonatkozó, műszaki átadás-

átvétellel befejezett építési beruházásainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

16.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. 

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbi adatokat: 

- az ellenszolgáltatás nettó összege, 

- a teljesítés helye 

- a teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja, év, hó, nap), 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkeznek: 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évből összesen legalább 2 

darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett és szerződésszerűen teljesített, 

fotovoltaikus napelemes rendszer telepítésének/kivitelezésének tevékenységre vonatkozó 

építési beruházással, melyek értéke egyenként eléri a nettó 8.000.000 Ft-ot. 

 

13. Hiánypótlás lehetősége: 

 

Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 

 

14. Az ajánlattételi határidő: 
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2014. július …….. 

 

 

15. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

Vanessia Magyarország Kft. 

4024 Debrecen, Batthyány u. 1. I/9. 

 

16. Az ajánlattétel nyelve: 

 

Magyar 

 

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

 

Vanessia Magyarország Kft. 

4024 Debrecen, Batthyány u. 1. I/9. 

 

2014. július …….. 

 

18.Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

 

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

 

19. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 

 

20. Ajánlati biztosíték előírásaira, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információ: 

 

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását nem köti ki.  

A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint, 

- Késedelmes kötbér napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás 0,2%-a, de legfeljebb 15%, 

azzal, hogy első 45 nap kötbérmentes. 

- 10.000.000 Ft/év értékű érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte 

 21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre vonatkozó adat: 

 

KEOP-2014–4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

 

22. Egyéb információk: 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban foglaltak 

finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be a KEOP-2014–4.10.0/N pályázati 
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konstrukcióban. Jelen eljárás következtében feltételes szerződés kerül megkötésre. A 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a 

pályázatra vonatkozó támogató okiratokat kézhez vette és a nyertes ajánlattevőt erről 

tájékoztatta. 

 

A jelen felhívás alapján megkötött szerződés hatályát veszti, amennyiben a KEOP-2014 – 

4.10.0/N pályázat írásban elutasításra kerül. 

 

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt.40.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra. 

Tekintettel a szállítói finanszírozásra Megrendelő tájékoztatja ajánlattevőket a 4/2011. (I.28.) 

Korm.rendelet 57/A. § rendelkezéseivel kapcsolatosan. A rendelkezés alapján nyertes 

ajánlattevő 30%-os szállítói előleget igényelhet közvetlenül a közreműködő szervezettől. 

Felhívja továbbá a figyelmet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésben 

foglaltakra. 

 

Az ajánlat tartalmi és formai követelményei 

Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásban és annak mellékleteiben meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

Ajánlattevőnek a kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges pénzügyi és gazdasági, 

valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat 

az ajánlatban meg kell adnia. 

Jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként feltüntetett nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az 

ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. 

 

Ajánlat formája és aláírása 

Az ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. 

Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és legalább a minta 

dokumentumokban megjelölt helyeken alá kell írnia az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének, vagy olyan személynek, aki meg van hatalmazva arra, hogy az ajánlattevő 

nevében eljárjon. Ebben az esetben két tanú előtt adott meghatalmazást is csatolni kell az 

ajánlathoz. 

Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatos oldalszámozással kell benyújtani. 

Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni. 

A felhívásban nem korlátozott esetekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 

 

23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

 

2014. június …….. 

 


