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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00605
Postai cím: Erzsébet utca 11.
Város: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mészáros Miklós
Telefon: +36 85550333
E-mail: balatonboglar@somogy.hu
Fax: +36 85350469
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonboglar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
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Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
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Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonboglár közigazgatási
területén
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
Adásvétel
Lízing
x Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Balatonboglár közigazgatási területe
NUTS-kód HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
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A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonboglár közigazgatási
területén
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

31520000-7

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Balatonboglár Város közigazgatási területén a korszerűtlen közvilágítási berendezések Ajánlattevő
saját költségén megvalósuló korszerűsítése, (tervezéssel és engedélyeztetéssel ) együtt. A
közvilágítás üzemeltetése és karbantartási szolgáltatás nyújtása ESCO konstrukció keretében.,
mely tartalmazza a teljes körű korszerűsítéssel kapcsolatos műszaki és pénzügyi szolgáltatást,
ahol az ESCO vállalja a projekt , tervezést, és engedélyeztetést, kivitelezést, üzemeltetést és
karbantartást, a számlázás lebonyolítását, illetve a tevékenységek finanszírozásának
lebonyolítását.
Beépített teljesítmény jelenleg: 112 542 kW
Beépített teljesítmény jövőbeni : 54 709 kW
Jelenlegi lámpa állomány:
NA70W (Z1N): 117 db
NA70W (ZAFÍR): 16 db
NA100W (ZAFÍR): 30 db
Na 100W (Z1N): 1 db
NA150W (ZAFÍR): 34 db
NA 250W (Z2N): 104 db
NA 250W (ZAFÍR): 4 DB
Na CPS 70W: 1 db
Na 70W (GLOBE): 9 db
Kompakt 36W (ALTRA2): 891 db
Kompakt 36W (AXIAL): 23db
Kompakt 36W (FLORIDA): 69 db
SGS203 70W: 151 db
Reflektor 300W: 3 db
Megmaradó 70W (parkvilágítás): 33 db
ÖSSZESEN: 1486 db
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Korszerűsítés után elvárt lámpa állomány:
HOFEKA TWEET (vagy azzal egyenértékű) 14W: 914 db
HOFEKA TWEET (vagy azzal egyenértékű) 30W: 196 db
HOFEKA TWEET (vagy azzal egyenértékű) 60W: 179 db
HOFEKA TWEET (vagy azzal egyenértékű) 80W: 120 db
HOFEKA TWEET (vagy azzal egyenértékű) 115W: 41 db
HOFEKA Fényvető (vagy azzal egyenértékű) 80W:3 db
Megmaradó 70W (parkvilágítás): 33 db
Összesen: 1 486 db
A Város jelenlegi közvilágítási díjai (nettó)
1.Villamos energia díj 5 987 435 Ft/év
2.RHD (jogszabályban meghatározott díjak) 10 024 546 Ft/év
3.Karbantartási költségek 6 747 732 Ft/év
Összesen 22 759 713 Ft/év
Az ajánlatkérő elvárása, hogy ezeknél a díjaknál kedvezőbb közvilágítási áramdíjakat fizessen a
szolgáltatónak és éves költsége összességében ne haladja meg az eddig évente felmerült összes,
fentebb megadott közvilágítással kapcsolatos kiadását, nem beleértve a vállalkozási szerződésben
rögzített árindexálást.
A nyertes feladata a beruházás tervezése, kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése.
Ajánlatkérő szerződést kötött a tervezésre, mely alapján a korszerűsítés tenderterve rendelkezésre
áll. és a jelen közbeszerzésben ajánlattevők rendelkezésre bocsátotta az ajánlatkérő. A tenderterv
tovább tervezésére kiviteli tervé a fennálló szerzői joga alapján a tender terv készítője jogosult. A
tervezővel való együttműködés az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő a kiviteli terv megvásárlására
vonatkozó tervezői díjat kalkulálja be az ajánlati árába, mert a tervezői díj tervező felé történő
megfizetése az ajánlattevő feladata . Ennek díja jelen esetben: 1 453 000.- Ft. Ft + Áfa. A nyertes
feladata a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemkészség biztosítása,
működőképességének ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos üzemviteli, karbantartása, üzemzavarelhárítási feladatok elvégzése, a működő képtelenné vált aktív elemeknek a cseréje.
A korszerűsítés kivitelezési határideje a munkaterület átadásától számított 2 (kettő) hónap, de
legfeljebb a jelenszerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
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hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 144 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek garanciát kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a kiviteli
tervekben meghatározott műszaki tartalom, így a terveknek megfelelő lekötött teljesítmény kerül
beépítésre a beruházás során. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek garanciát kell vállalnia
műszaki leírásban meghatározott beépített teljesítmény csökkenésre (kW-ban meghatározva),
illetve az abból eredő fogyasztásra (kWh-ban meghatározva: beépített teljesítmény (kW) szorozva
3990 h) a teljes szerződéses futamidőre vonatkozóan. A garantált beépített teljesítmény-csökkenés
elmaradása esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél évente az éves fogyasztás alapján
felülvizsgálva az alábbi módon kalkulált kötbér fizetését vállalja:
kötbér éves mértéke = éves bérleti díj - [éves bérleti díj * teljesítmény megtakarítás (beépített
tényleges) kW / teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW]
A nyertes ajánlattevő üzemeltetésre vonatkozó kötelezettségeinek késedelmes teljesítésére
kötbérfizetésre köteles.. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé, ilyen estben
VÁLLALKOZÓ naponta az érintett lámpatest darabszámára vonatkozó éves Üzemeltetési díj 5%-ának
megfelelő kötbér megfizetésére köteles.
Kötbér összege alkalmanként=késedelmes napok száma*éves üzemeltetési díj*érintett
lámpaszám*0,05
Kötbér összege alkalmanként=késedelmes napok száma*éves Üzemeltetési díj* érintett
lámpaszám*0,05A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a bérlet tárgyát képező lámpatestekre
futamidő végéig köteles garanciát vállalni melynek ellentételezése kizárólag az éves karbantartási
díjként megjelölt összeg kifizetése az Ajánlatkérő részéről.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A rendszer kiépítése vonatkozásában a teljesítést követően a futamidő alatt, az elért energia
megtakarításból származó különbségből történik a teljesítés. a villamos energia díjat, és a
rendszerhasználati díjat az Ajánlatkérő közvetlenül az Áramszolgáltatónak fizeti meg. Ajánlatkérő a
bérleti díjat és az üzemeltetési költséget a tárgyhót követő hónap 5. napjáig tartalmilag és
formailag szabályszerűen kiállított az ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismert számlát 15
napon belül átutalással teljesít. Az első számla kibocsátásra a műszaki átadást követő hónapban
jogosult az ajánlattevő.
Az ellenszolgáltatás megfizetésére egyébként a Ptk. 6:130. § (2)-(3) bek.-ét kell megfelelően
alkalmazni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei átutalással kerülnek
kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, különösen, de nem
kizárólagosan:
- Kbt;
- Ptk.
- Art;
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a karbantartási rendelkezésre állási díjra csak azt követően
lesz jogosult, miután az Ajánlatkérő és a jelenleg karbantartást ellátó szervezet közötti szerződés
megszűnt. A hivatkozott szerződést az ajánlatkérő a felhívás feladásakor felmondta, a felmondási
idő 12 hónap.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Az ajánlatkérő kizárja gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
KIZÁRÓ OKOK:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában,
aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
IGAZOLÁSI MÓD:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzési Hatóság a kizáró okok igazolása
körében az alábbi útmutatókat bocsátotta ki:
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.
§-ában, vala-mint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési mű-szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazo-lásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” [Közbeszerzési
Értesítő 2014. évi 57. szám]
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” [Közbeszerzési
Értesítő 2012. évi 61. szám]
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
2-3.§, 5-6.§, 8. § és 11. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének
hatálya alá. A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet tekintetében az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a
kötelező kizáró okokra vonatkozóan ajánlatában csak nyilatkozni köteles, hogy e szervezetek nem
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tartoznak a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, egyéb igazolásokat vagy
nyilatkozatokat e szervezeteknél nem szükséges csatolni a kizáró okokról [58. § (3) bek.]. A nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevők vonatkozásában az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Korm. rendelet 5. §-ra.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
4.§ és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevő a Kbt 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban, illetve a Közbeszerzési Hatóság a
Kormányrendelet 13.§-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi
magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § alapján előírja, hogy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást.
Az ajánlattevő által benyújtandó nyilatkozatok, igazolások keltezése, illetve dátuma - a Kbt. 56. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti igazolás kivételével - nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladása
napjánál.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
GP1: Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés
tárgyából (LED lámpatestek felszerelése és bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja ezen pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint „Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők…
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.”
A Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
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igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ugyanezen § (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására
a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő… nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során
GP2 A 310/2011.(XII.23.) Korm rendelet 14.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvényes szakmai
felelősségbiztosítás másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
GP1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
- az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (LED
lámpatestek felszerelése és bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 60.000.000,- Ft-ot.
Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló irattal az azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő az
ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha a vizsgált időszakban a
működésének tényleges ideje alatt a közbeszerzés tárgya (LED lámpatestek felszerelése és
bérbeadása) szerinti árbevétele a nettó 50.000.000,-Ft.-ot.
A Kbt. 55. § (4) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek
GP2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában minimum 10 millió
Ft éves összegre vonatkozó közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére, vagy üzemeltetésére
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ1: Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közvilágítás
korszerűsítésének ismertetése.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja.
Igazolás módja:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés.
Az igazolásban meg kell adni:
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- a szerződést kötő másik fél neve, címe;
- az árubeszerzés tárgyának rövid ismertetése;
- az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban (konzorciumi teljesítés esetén a részesedés mértéke
és a részesedésnek megfelelő teljesítés értéke HUF-ban);
- teljesítés ideje [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap)];
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként teljesítette, a konzorciumi
teljesítésből %-ban meg kell határoznia a teljesítés rá eső részét.
MSZ2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. c) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésébe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a
végzettséget/képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az ajánlattétel időpontjában azt a személyt/szervezetet a
megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül csatolásra, az
ajánlattevő köteles a Kbt. 36. § (3) bek. utolsó mondata szerinti magyar nyelvű felelős fordítását is
csatolni. Az ajánlatkérő az idegen nyelvű és a magyar nyelvű dokumentumok közül a magyar nyelvű
dokumentumban foglaltakat tekinti irányadónak.
MSZ3 Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bek. b) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását
tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, a vonatkozó esetekben a műszaki
paraméterének megjelölésével.
A gép tulajdonának igazolása saját tulajdonú gép esetén: tárgyi eszköz leltár, vagy könyvvizsgálói
záradékkal ellátott lista a gépek felsorolásával. Bérelt gép esetén: a bérleti szerződés másolati
példánya. Csatolni kell továbbá a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát.
a) amennyiben tartós bérleti, adott közbeszerzési eljárástól függetlenül létrejött és létező,
keretszerző szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett (azaz nyilvántartási számmal
beazonosított) eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor további igazolási kötelezettségre nincs
szükség az ajánlattevő alkalmasságának igazolására
b) amennyiben az adott beruházás megvalósítására jön létre a bérleti szerződés, de ennek
értelmében kizárólag a gépek rendelkezésre bocsátása terheli a bérbeadót, akkor a bérbeadó a
Kbt. szerinti besorolása a kapacitását az ajánlattevő rendelkezésére bocsátó gazdálkodó szervezet.
Ez esetben ekként kell megneveznie a az ajánlattevőnek [Kbt. 55. § (6) a) pontja szerinti szervezet],
és az ilyen körben egyébként előírt nyilatkozatokat köteles az ajánlat részeként benyújtani .
c) amennyiben az adott beszerzés megvalósítására vonatkozóan jön létre a bérleti szerződés, és
ennek értelmében a gépek rendelkezésre bocsátása mellett a kezelőszemélyzet biztosításával a
tényleges megvalósításban való közreműködés is terheli a bérbeadót, akkor a bérbeadó aKbt.
besorolása szerinti alvállalkozó, és egyben kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő
is. Ez esetben ekként kell megneveznie az ajánlattevőnek alvállalkozóként és az ilyen körben
egyébként előírt nyilatkozatokat,
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dokumentumokat köteles az ajánlat részeként benyújtani.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint „Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők…
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.”
A Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ugyanezen paragrafus (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„Az ajánlattevő… az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő… nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.”
MSZ 4 Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három év LED lámpatestek
üzemeltetési referenciájának ismertetése
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja.
Igazolás módja:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződést kötő másik fél neve, címe;
- a szolgáltatás tárgyának rövid ismertetése;
- az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban (konzorciumi teljesítés esetén a részesedés mértéke
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és a részesedésnek megfelelő teljesítés értéke HUF-ban);
- teljesítés ideje [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap)];
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként teljesítette, a konzorciumi
teljesítésből %-ban meg kell határoznia a teljesítés rá eső részét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
MSZ1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé
számított három évben, az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig műszaki átadás-átvétellel
teljesített legalább 1 db, közvilágítási rendszer korszerűsítésére, és ezt követően bérbeadására
vonatkozó referenciával, ahol a teljesítés értéke eléri a nettó 150.000.000,- Ft-ot. A bérbeadásnál
folyamatban lévő bérbeadásról szóló referencia is elfogadható
MSZ2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel,
képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
- 1 fő „ A” kategóriás (erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító-és kapcsolóberendezések nagy-, középfeszültségű hálózatoknál) szakterületen nyilvántartásba vett felelős
műszaki vezetővel
- 4 fő FAM vizsgával rendelkező szakemberrel.
MSZ3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi
eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
- legalább 2 db, legalább 12,5 m emelőmagasságú kosaras gépkocsi
MSZ4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától számított 3 évben
összesen 1000 db LED lámpa üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
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Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
13

Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: Professional Project Kft. 1072 Budapest, Nyár utca 32.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. A bontás során irányadó a Kbt. 62. §
(3)-(4) és (6)-(7) bekezdése.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvehető személyesen, meghatalmazott útján vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdése
alapján kérhetik megküldését. Előzetes telefonon történt bejelentkezés szükséges; a dokumentáció
átvehető a következő időintervallumban és helyszínen: az ajánlattételi felhívást tartalmazó
hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártának napjáig az
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Professional Project Kft. 1072 Budapest, Nyár utca 32. Green Corner Irodaház: Munkanapokon
09:00-16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 órától 10:00 óráig. A
dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés elektronikus levélben vagy telefaxon történő
megküldése a Professional Project Kft. részére a pp@professionalproject.hu e-mail címre vagy a
+36 1/332-2292-es fax számra. Az igénylés tartalmazza az igénylő ajánlattevő megnevezését,
székhelyét (illetve a postacímet), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. A személyes vagy
meghatalmazott útján történő átvételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie [Kbt. 49. § (6) bekezdés)].
2.
A III.2.2) GP1., GP2. és a III.2.3) MSZ1., MSZ2., MSZ3. MSZ4. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak
3.
Az ajánlattevő köteles az ajánlathoz a felolvasólapot csatolni, amely tartalmazza az ajánlattevő
nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét stb.), valamint az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülő, számszerűsíthető adatokat.
4.
Ajánlattevő köteles ajánlatába csatolni a gyártói garancianyilatkozatokat.
5.
A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján 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 a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
6.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot kell tennie az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bek. harmadik mondata alapján az ajánlattevők ezt
a nyilatkozatot eredeti, aláírt formában kötelesek benyújtani.
7.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
8.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció esetlegesen
előír.
9.
Benyújtandó az ajánlattevő, a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság
igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k)
aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati
példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az
ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt
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meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok
ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, az ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb
szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a
cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatban csatolandó az ajánlattevő(k),
alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártától
számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.
10.
Amennyiben eltér a tendertervtől a megajánlott műszaki tartalom, úgy megvilágítási tervet kell
csatolni, hogy Ajánlattevő igazolja az egyenértékűséget minden lámpatestre kiterjedően. A tervtől
való eltérés esetén a tervben szereplő értékeket biztosítani kell a műszaki átadásig.
A megrendelő jogosult a műszaki átadáskor független szakértő bevonására, ellenőrző mérések
elvégzésére.
A 20%-ot meghaladó teljesítmény megtakarítás elmaradása esetén a megrendelő elállhat a
szerződéstől
11.
Az ajánlattevőnek minden megajánlott lámpatestre vonatkozóan csatolnia kell az EON által kiállított
rendszerengedélyt, valamint a termékre vonatkozó EULUMDAT formátumú és ULOR adatokat is
tartalmazó fénytechnikai adatokat. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék nem
rendelkezik a megajánlott termék EON rendszerengedéllyel,vagy a megadott fénytechnikai adatok a
műszaki leírásban szereplő meghatározott előírásokat nem teljesítik
12.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a korszerűsítésre vonatkozó ütemtervet, illetve a LED lámpák
szállítására vonatkozó gyártói igazolást a szállítói ütemtervre vonatkozóan.
13.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell, és az ajánlatához be kell csatolni az EON által kiadott, FAM
technológiára vonatkozó alkalmassági nyilatkozatot , amely FAM közvilágítás aktív elem
üzemeltetés, karbantartás, új lámpák felszerelése, régi lámpatestek bontása tevékenységek
elvégzésére jogosít.
14
A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerint.
Abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. [Kbt. 67. § (5)]
15.
Az ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (1) bekezdése alapján az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához
köti. Az ajánlati biztosíték összege: 1 000 000.- Ft. A biztosíték benyújtható az ajánlatkérő
bankszámlájára történő utalással, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállaló kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítékot a műszaki átadás időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani.
16.
Az ajánlatot zárt csomagolásban papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni:
„Ajánlat - „Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése és bérbeadása Balatonboglár Város
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közigazgatási területén” - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”
A zárt, sérülésmentes csomagoláson - az ajánlattevő döntése szerint - a fenti feliraton kívül más
nem szerepelhet.
17
Az ajánlatok benyújtásának módja:
- A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
- A Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő
személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv kerül felvételre.
18
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatba 1 pld, a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) mellékletet is csatoljon, mely tartalmazza a
teljes ajánlatot scannelt formában, pdf formátumban.
19
beadott ajánlat formai követelményei a következők: az ajánlat papír alapú példányát zsinórral,
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a
matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
20.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön
jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását
írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
21
Az Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
22
Árfolyam: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében ugyanakkor a
referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétel tekintetében pedig a tárgyév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi
bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO
ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
23
Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
24.
Fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
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dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felelős és az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a fordítás és az eredeti
szöveg egyezőségéről.
25.
Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában
foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján (a
tárgyban előírt hiánypótlást követően) érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös
ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi
követelménynek:
- tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
- tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő
korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a
jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti
eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
- tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert
teljesítést vagy az előleg igénylését követően a kifizetés megtörténhet;
- tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
26.
Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a megajánlott termékek tekintetében a
dokumentációban található táblázatokat megfelelően kitöltve.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/09/10 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Professional Project Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Nyár utca 32.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Vén Gergely
Telefon: +36 306300126
E-mail: pp@professionalproject.hu
Fax: +36 13322292
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Professional Project Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Nyár utca 32.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Vén Gergely
Telefon: +36 306300126
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E-mail: pp@professionalproject.hu
Fax: +36 13322292
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Professional Project Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Nyár utca 32.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Vén Gergely
Telefon: +36 306300126
E-mail: pp@professionalproject.hu
Fax: +36 13322292
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
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Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
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13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
22

irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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