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2014.

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS
A jelen közbeszerzési eljárás felhívását tartalmazó hirdetménye (továbbiakban: felhívás) az
Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TEDadatbank) jelent meg, mely hirdetménynek kizárólag a magyar nyelvű változata tekintendő
hitelesnek.
A
hirdetmény
megtekinthető,
illetve
letölthető
a
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do honlapon. A felhívás kizárólag tájékoztató
jelleggel a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben is
közzétételre kerül. A Közbeszerzési Értesítő számai a Közbeszerzési Hatóság
www.kozbeszerzes.hu honlapján is megtekinthetőek, illetve letölthetőek.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a közzétett
felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az
érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tűzte célul a
Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban
meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között
ellentmondás van, a felhívás az irányadó.

3/43

Tartalom
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ....................................................................................................... 2
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS
ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.................................................................................. 4
I. Fogalom meghatározások .................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
II. Az eljárás általános szabályai ................................................................................................. 4
III. A dokumentáció átvételének teljessége, pontossága ........................................................... 6
IV. Az ajánlat módosítása ............................................................................................................ 7
V. A kiegészítő tájékoztatás ........................................................................................................ 7
VI. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek ............................................................................... 8
VII. Közös ajánlattétel ................................................................................................................. 8
VIII. Az ajánlatot alkotó dokumentumok ................................................................................... 9
IX. Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások ...................................................... 10
X. Az ajánlat csomagolásával kapcsolatos formai előírások ................................................... 11
XI. Az ajánlatok benyújtása....................................................................................................... 11
XII. Bontási eljárás rövid bemutatása ....................................................................................... 12
XIII. Irányadó idő ....................................................................................................................... 12
XIV. Az ajánlatok értékelése ..................................................................................................... 12
XV. Az elektronikus árlejtés ..................................................................................................... 13
XVI. A szerződéskötés módja ................................................................................................... 15
MŰSZAKI LEÍRÁS ................................................................................................................... 16
SZERZŐDÉS TERVEZET ....................................................................................................... 18
NYILATKOZATMINTÁK ....................................................................................................... 30

4/43

ÚTMUTATÓ
az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával és értékelésével kapcsolatban
I.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes
fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.
1) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást az ONMERIT Kft. bonyolítja le.
Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai:
ONMERIT Tanácsadó Kft.
Levelezési cím: 1137 Budapest, Katona József utca 27. IV/3.
Telefon: 06-1-784-6384
Telefax: 06-1-784-7699
E-mail cím: titkarsag@onmerit.hu
2) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
3) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
4) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű
aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan
személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazott.
5) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti, az ajánlattevő
által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra
vonatkozó fordítás.
6) Gazdasági szereplő: a Kbt. 4. § 9. pontjában meghatározott fogalom.
II.

A Z ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt
eljárás, erre, valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Második része kerül
alkalmazásra.
2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban
foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a
felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban
értelmezendő.
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3) Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett
alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén
elegendő a dokumentáció közös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozóik) valamelyike által történő átvétele.). A dokumentációt átvevő a
dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt
másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett
alvállalkozója a dokumentációt saját számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők csoportja számára) nem vette át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot,
tekintettel arra, hogy a dokumentáció átruházására nincsen lehetőség.
4) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a
felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a
műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési eljárás
fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a
műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a
benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerződéses
feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen. Azonban a hiánypótlás
vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős,
egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy
annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az
értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
5) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták
alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a
dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő
a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott
figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége
érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az
Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is
elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az
Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy
hiányának megállapítására.
6) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében –
szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű
megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
7) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.
8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 56. § (1) bek. j) pontja szerint az ajánlatkérőnek az
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot
tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek
minősül.
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9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy
magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok
elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el
11) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat fax vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő e-mail
útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a
fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap,
vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton
küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt.
nem zárja ki.
12) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az
ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 67. §-a szerinti
felvilágosítást, vagy a 69-70. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat
elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el.
13) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott
a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen
következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról,
valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az
ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a
munka elvégzéséhez szükséges.
14) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az
ajánlathoz csatolni.
III.

A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA

A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.
Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a
dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi – az ÚTMUTATÓ, a
SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő
által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is.
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IV.

A Z AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA

1) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza)
ajánlatát.
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 34. § (2) bekezdésére — sem
részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.
3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja
az ajánlatát, az a Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének
tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.
V.

A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

1) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre
közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a
Kbt. 35. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő
tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6
nappal adja meg a válaszokat.
2) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is
megküldeni a Lebonyolítónak a jelen dokumentáció I.1) pontjában megjelölt e-mail
címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében
a Lebonyolító alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl.
személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon
érkező megkeresésre a Lebonyolító a válaszadást megtagadja.
3) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási
javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 45. §-ának
megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 45. §-a alapján az
ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan
értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb
jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást.
4) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10.
napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell
megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte
előtt lehetséges. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes
kockázat a gazdasági szereplőt terheli.
5) A Lebonyolító – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail
útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden
egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára
hozzáférhetővé teszi a Lebonyolító címén. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos
időpont egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető a Lebonyolító címén.
6) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.
7) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi
információkat:
 Kaposvári Egyetem
 „Villamos energia beszerzés 2015 évre”
 az eljárás nyilvántartási száma (TED azonosító)
 a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
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VI.

A Z AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott
ajánlatért ellenérték nem igényelhető.
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia
dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig
meg kell őriznie.
VII.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

1) A Kbt. 26. §-a értelmében, amennyiben egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés –
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés –
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.
2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek;
d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
3) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő
ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat,
felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt
megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok,
valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés
érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt
elérhetőségeit.
4) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok
megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az
szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott
figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb
igazolások csatolásakor.
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VIII.

A Z AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:
1.
2.
3.
4.

Fedőlap
Tartalomjegyzék
A Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő felolvasólap. (1. számú melléklet) 1 2
A Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, valamint a
60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat. (2. számú melléklet)

5. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésére
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az
ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is
egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. (3. számú melléklet.)
6. Nyilatkozat közös ajánlattételről
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia. (4. sz.
melléklet)
7. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2-11. § rendelkezései
szerint kell igazolni.
8. Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint (5. számú melléklet)
9. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyilatkozata a kizáró okok
igazolásával kapcsolatosan
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i)
pont, a k) pont ka) és kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia
kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek
bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja,
hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen
szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
10. Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása
Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja
alapján a jelen felhívás feladását megelőző három naptári évi (2010., 2011. és 2012.)
összesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása tárgyú) nettó
árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. (8. számú melléklet)
11. Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolása
Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bek. a) pontja
alapján és 16. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetését, figyelemmel a
felhívás III.2.3. pont M1. szerinti minimum alkalmassági feltételekre. (9. számú
melléklet)
1

Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni!
Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen
e-mail címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni.
2
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12. Egyéb, ajánlattevő által csatolandó dokumentumok
Aláírási címpéldány (aláírás-minta): az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban
szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás mintáját.
Meghatalmazás: amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult
személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű
aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
Változásbejegyzési kérelem: Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság
előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Adatok igazolása: Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5)
bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel,
úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg
kell jelölnie az érintett nyilvántartást. (11. számú melléklet)
Nyilatkozat alulvételezés-felülvételezésről (12. számú melléklet)
13. Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezetre vonatkozó dokumentumok (67. melléklet)
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint
- Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet igazolásai
- Az Ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet nyilatkozata a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról
2) Figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő
nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a
szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű
aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
3) Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan
dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő
(pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő ilyen
dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül
szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az
ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az
ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe.
IX.

A Z AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK

1) Az ajánlatot 1 EREDETI ÉS AZ EREDETI PÉLDÁNNYAL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ ELEKTRONIKUS MÁSOLATI PÉLDÁNYBAN a 4. pontban
részletezettek szerint kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat eredeti és elektronikus
példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás
során az eredetiként megjelölt példányt tekinti irányadónak.
2) Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése.
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3) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő
által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek,
vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a
közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.
4) Az ajánlatkérő előírja hogy ajánlattevő(k) az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes
terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal
közös csomagolásban. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír
alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
X.

A Z AJÁNLAT CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK

1) A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
2) A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba
kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és meg
kell felelnie az alábbi követelményeknek:
1.
biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
2.
a csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
a)
Az ajánlattevő nevét és székhelyét,
b)
„Villamos energia beszerzés 2015 évre”
c)
Az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” feliratot
3.
A csomagoláson a fentiektől eltérő tartalmú felirat nem helyezhető el, kivéve az
ajánlat postai feladása esetén, amikor az alábbi felirat is feltüntethető:
ONMERIT Tanácsadó Kft.
1137 Budapest, Katona József u. 27. IV/3.
XI.

A Z AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre:
1137 Budapest, Katona József u. 27. IV/3.
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 10:00-15:00 óráig, pénteken, és
amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10:00-12:00 óráig, az ajánlattételi
határidő napján 9:00-10:00 óra között lehet benyújtani.
2) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A
postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt
terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és
időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre
leadott ajánlatokat tudja értékelni.
3) Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles
aláírásával az átvételi elismervényt ellátni.
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4) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében
érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak
minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok
visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor.
XII.

BONTÁSI ELJÁRÁS RÖVID BEMUTATÁSA

1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban
foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük
igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a z
értékelési szempont (adott esetben szempontok) alapján értékelésre kerülnek.
4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek.
XIII.

IRÁNYADÓ IDŐ

A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai
(helyi) idő szerint értendő.
XIV.

A Z AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

5) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési
szempontja szerint [Kbt. 71. § (2) bek. a) pont] bírálja el;
6) A nettó ajánlati árral kapcsolatos előírások:
A nettó ajánlati ár:
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő
a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen
esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki
paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban
meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő
számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott
nettó ajánlati árnak a mértéke képezi.
Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban
foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia.
AZ AJÁNLATI ÁRAT KÉT TIZEDES JEGYIG KELL MEGADNI!

13/43
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az
ÁFA összegét.
Ajánlattevő által megajánlott nettó egységárának, tartalmaznia kell a határkeresztezési díjat,
mérlegkör tagsági díjat, kiegyenlítő energia díjat, de nem kell tartalmaznia 63/2013. (X. 29.)
NFM rendeletben meghatározott átvételi kötelezettség alá eső villamos energia költségét
(KÁT), a 2007. évi LXXXVI törvény 147 §. alapján a MAVIR pénzeszközök díját, az
általános rendszerhasználati díjakat, az energiaadót, az általános forgalmi adót, és jövőbeni
várható egyéb adókat és díjtételeket.
Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal
ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési szemponttal, vagy a szerződés
teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az
ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól
eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat
érvénytelenségét vonhatja maga után.
XV.

A Z ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS

A Kbt. 72. § (5) bekezdése szerint ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz.
Az ajánlati felhívás IV.2.2-es pontjában az ajánlatkérő elektronikus árlejtés (a továbbiakban:
árlejtés) alkalmazását írta elő, amelynek részletszabályait a közbeszerzési eljárásokban
elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)
18. § (2) bekezdésében előírtak szerint az ajánlati dokumentációban kell megadni.
Az árlejtést az ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszerén, a Szolgáltató bevonásával
bonyolítja le. A Szolgáltatóról ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja ajánlattevőt.
Az értékelési szempont Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a legelőnyösebb ajánlat
értékelési szempontja, melynek részleteit a jelen ajánlati dokumentáció XIV. Az ajánlatok
értékelése című fejezete tartalmazza.
Az ajánlatok bírálatának folyamata az alábbi:
1) az ajánlatok beadása, bontása a Kbt. szerint,
2) az ajánlatok formai és tartalmi ellenőrzése, elbírálása a Kbt., a felhívás és a
dokumentációban meghatározott szempontok szerint,
3) amennyiben szükséges, a hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés kiküldése az
ajánlattevőknek, majd a beadott hiánypótlások, felvilágosítások ellenőrzése,
4) az ajánlatok érvényességének vizsgálata
5) az érvényes ajánlatot tett ajánlattevők ajánlatainak kiértékelése és ezt követően
az árlejtés következik az alábbi szabályok szerint:
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint, az értékelési szempont figyelembe
vételével folytatja le az árlejtést:
Regisztrálás:
Az Ajánlatkérő jóváhagyja a megadott ajánlattevők árlejtési rendszerbe való beregisztrálását,
elvégzi az aktuális árlejtés lebonyolításához az árlejtési rendszer konfigurálását, valamint az
árlejtés paramétereinek beállítását.
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Az árlejtés időbeli ütemezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást
Az ajánlatkérő az árlejtés időbeli ütemezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a
beérkezett ajánlatok Kbt. 63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően az ajánlattevők
számára egyidejűleg, elektronikus úton az árlejtésre felkérő levelében adja meg [Rendelet 18.
§ (2) bek. b) pont] oly módon, hogy az ajánlattevők az értesítés tartalmát - az értesítésben az
árlejtésre kijelölt időpont előtt legalább 5 munkanappal - megismerhessék. Az ajánlatkérő
ezzel egyidejűleg e-mailben megküldi az ajánlattevők részére az ajánlatok Kbt. 63 § (4)
bekezdés szerinti bekezdés szerinti értékelését.
Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésének
megismerése és kipróbálása:
Az Ajánlatkérő a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott rendszer alapján - figyelemmel a
Rendelet 20. §-ában foglaltakra - még az elektronikus árlejtést megelőzően legalább 24 óra
időtartamban biztosítja az ajánlattevők részére, hogy megismerkedjenek és kipróbálják az
elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működését.
Az elektronikus árlejtés megkezdéséhez szükséges adatok feltöltése, ellenőrzése
Az Ajánlatkérő ellenőrzi az elektronikus árlejtés megkezdéséhez szükséges adatoknak az
ajánlattevők általi feltöltését, így különösen a Rendelet 21. §-a alapján az érvényes ajánlatok
értékelési szempontjai szerinti értékek feltöltésének helyességét. A betöltésre vonatkozó
részletes információkat, a felkérő levél fogja tartalmazni.
A Szolgáltató munkatársai telefonos (hotline) támogatást nyújtanak az árlejtés során az
ajánlattevők részére Szolgáltató weboldalán közzétett telefonszámokon. A hotline
szolgáltatás időtartama a honlapon megtalálható.
Megjegyzés: az ajánlatkérő az "Árlejtési szakasz" fogalmán az ajánlatkérő által az ajánlat
módosítására meghatározott időtartamot érti.
Az ajánlatkérő az első árlejtési szakasz időtartamát 20 percben határozza meg. A további
árlejtési szakaszok hossza 5 perc, amelyek akkor hosszabbítják meg az aktuális árlejtési
szakaszt, ha az aktuális árlejtési szakasz utolsó 2 percében egy vagy több új, az Ajánlattevők
sorrendjét eredményező ajánlat érkezik. Az új szakasz kezdő időpontja a megelőző szakasz
záró időpontja. Amennyiben valamelyik árlejtési szakasz utolsó 2 percében nem érkezik új,
az Ajánlattevők sorrendjét módosító ajánlat, úgy a rendszer az árlejtést lezárja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árlejtő rendszer használatához a
Szolgáltató által biztosított jelszó kizárólag egy felhasználó, egy számítógépen történő
bejelentkezését támogatja.
Az ajánlatkérő az új ajánlatok megadásának feltételeit az alábbiakban foglaltak szerint
határozza meg [Rendelet 18. § (2) bek. d) pont]:
a) Az ajánlattevők új ajánlataikat kizárólag az árlejtő rendszer (melyre vonatkozó
adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben megjelölt
időponttól kezdődően tehetik meg.
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b) Az ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális lépésközt
összegével kapcsolatosan az alábbiak szerint adja meg:
0.05 HUF/kWh
Az ajánlattevők az árlejtés során - az előzőleg közzétett ajánlatukhoz képest - kizárólag az
ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Amennyiben az ajánlattevő
szempontra/szempontokra nem kedvezőbb ajánlatot tesz, azt a rendszer nem fogadja el. Az
ajánlattevőnek az utolsónak tett ajánlata tekintetében áll be a felhívásban megadott ajánlati
kötöttsége.
Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan
közli az ajánlattevőnek az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyzetét, más ajánlattevők által
tett ajánlatokban foglalt értékekről ajánlatkérő nem ad tájékoztatást.
Amennyiben az ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja az árlejtés alapját képező
ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően ajánlati kötöttsége a papír alapon első
alkalommal eredetileg benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.
Az árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő a Szolgáltató rendszerén keresztül tájékoztatja az
ajánlattevőket – cégmegnevezés feltüntetésével - az árlejtés során kialakult rangsorról.
Sikertelen vagy eredménytelen elektronikus árlejtés esetén az ajánlatkérő az árlejtést követő 5
munkanapon belül faxon tájékoztatja az ajánlattevőket az új árlejtés időpontjáról.
Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy az elektronikus árlejtés eredménye nem
értelmezhető az eljárás végeredményének. Az eljárás eredményét a Kbt. 77.§ (1) és (2) bek.
szerint kell az ajánlattevőknek megküldeni.
Az aukciós rendszer használatát a Szolgáltató az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja
[Rendelet 18. § (2) bek. e) pont]:
Operációs rendszer: Microsoft Windows /ME/NT/2000/XP/Vista/WIN7
Internetböngésző: Microsoft Internet Explorer 8.0, illetve fejlettebb változatai, Opera, Firefox,
Chrom
XVI.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével – több közbeszerzési rész esetén esetlegesen a nyerteseivel
– az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges
további teendők és információk megadása érdekében.
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Az Ajánlati dokumentációhoz mellékletként csatolt Kaposvári Egyetem 2015 vill. energ.
táblázat Korr..xls elnevezésű file-ban található.
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SZERZŐDÉSTERVEZET
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SZERZŐDÉS TERVEZET
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(Teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szolgáltatására)
amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem
székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
OKM Intézményi azonosító: FI72153
adószám: *szerződéskötéskor kitöltendő
számlavezető pénzintézet:*szerződéskötéskor kitöltendő
képviselő: *szerződéskötéskor kitöltendő
mint Vevő,
másrészről a(z)

név: *nyertes ajánlattevő adatai
székhely: *nyertes ajánlattevő adatai
képviselő: *nyertes ajánlattevő adatai
cégjegyzékszám: *nyertes ajánlattevő adatai
adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
számlavezető pénzintézet neve: *nyertes ajánlattevő adatai
pénzforgalmi számla száma: *nyertes ajánlattevő adatai
mint Eladó

(a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel:
I. PREAMBULUM
1. Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) alapján „Adásvételi szerződés a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári
Egyetem Egészségügyi Centrum és intézményeire vonatkozó villamos energia beszerzése
tárgyában.” tárgyban indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési
Eljárás).
2. Eladó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Vevő Eladó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes
határidőn belül szerződést kötnek egymással.
II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával
kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag
jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett
iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit
képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi
dokumentumokra:
a. a Közbeszerzési Eljárás Felhívása,
b. a Közbeszerzési Eljárás Dokumentációja,
c. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
d. Eladó nyertes ajánlata a Kbt. 73. §-ában foglaltakra figyelemmel.
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2. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési
sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) kiegészítő tájékoztatásra
adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), (ii) a Közbeszerzési Eljárás
Felhívása, (iii) Közbeszerzési Eljárás Dokumentációja, (iv) Eladó, mint Ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 73. §-ában foglaltakra figyelemmel.
3. A Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi Eladó Üzletszabályzata is, azzal, hogy
amennyiben az Üzletszabályzat és a jelen szerződés között ellentmondás, vagy eltérés áll
fenn, úgy az Eladó és Vevő viszonyában elsődlegesen a II.2. pont szerinti hierarchia
szerint kell eljárni.
III. FOGALOM-MEGHATÁROZÁS
Közbeszerzési eljárás:
Szerződéses okmányok:
VET:
Kormányrendelet:

MEKH
Menetrend:
Üzletszabályzat:
Szabványos minőségű
villamos energia:
Teljes ellátás:
Mérlegkör:

Csatlakozási pont(ok):

Elszámolási pont

az Előzmények I.1. pontjában hivatkozott eljárás.
A II.1. és 3. pontjában megjelölt, szerződést alkotó
dokumentumok együttesen.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Egy adott naptári napra a kereskedelmi szabályzatban
meghatározott elszámolási mérési időegységekre vonatkozó
villamos átlagteljesítmények adatsora.
az engedélyes általános szerződési feltételeit tartalmazó, a
Hivatal által jóváhagyott szabályzat.
MSZ EN 50160:2001; MSZ 1:2002–es szabványban
meghatározott normál üzemi körülmények között az elosztói
hálózaton biztosított villamos energia.
Vevő a felhasználási helyeivel kapcsolatban az egész villamos
energia energiamennyiségét az Eladótól veszi át, a szerződéses
időszak alatt.
a kiegyenlítő
energia
igénybevételének
okozathelyes
megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok
végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása
érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási
szerveződés.
A villamos művek, a villamos mű és a Vevői berendezés,
továbbá a villamos mű, a magánvezeték, a termelői vezeték,
illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa.
Az elszámolási mérés, vagy a mérési rendszer alapján
létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett
elszámolási
mérési
pont,
amelyhez
egyértelműen
hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az
elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási
ponttal egyértelműen összerendelhető.
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Felhasználási hely:

Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő
terület, ahol a Vevő a villamos energiát felhasználja.

Elszámolási időszak:

Az a naptári hónap 1. napjának 0 óra 00 percétől a tárgyi hónap
utolsó napjának 24 óra 00 percéig tartó időszak, amely alatti
villamos energia felhasználást elosztó engedélyes méri Vevő
csatlakozási pontjain vagy annak közvetlen közelében, és amely
időszakban felhasznált és szerződés szerint átvett energia
mennyiséget Eladó jogosult számlába állítani.
Az eszközök üzemképessége és használhatósága, illetve az
elhasználódás folyamatának lassítása érdekében tervszerűen,
szervezetten ellátott fenntartási munkák.
Jelen szerződésben megadott egységár tartalmazza a
határkeresztezési díjat, mérlegkör tagsági díjat, kiegyenlítő
energia díjat, de nem tartalmazza a VET 9-13. §-aiban, a
389/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben valamint a 63/2013. (X.
29.) NFM rendeletben szabályozott, az Eladó által kötelezően
megvásárolandó (átvételi kötelezettség alá eső) villamos energia
költségét (KÁT), a 2007. évi LXXXVI törvény 147 §. alapján a
MAVIR pénzeszközök díját, az általános rendszerhasználati
díjakat, az energiaadót, az általános forgalmi adót, és a jövőben
várható egyéb adókat és díjtételeket.
Az energiaadó mértékét az energiaadóról szóló 2003. évi
LXXXVIII. törvény szabályozza.
Az áfa mértékét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény szabályozza.
A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal 2008.
január 1-én kelt engedélye alapján 25 évig a MAVIR Zrt. tölti be
a szerepet.
Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával
valamint kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a
továbbiakban: VET) 9. § (2) bekezdése, valamint a kötelező
átvétel szabályairól szóló külön jogszabály alapján létrehozott
eljárásrend szerint.
A VET 84. § szerinti működési engedéllyel rendelkező elosztó
gazdasági társaság
a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer –
beleértve a tartószerkezeteket és a határkeresztező vezetékeket is
–, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt.
Villamos energia elosztására és a Vevői csatlakozási pontra való
eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszer – beleértve a
tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt.

Tervszerű megelőző
karbantartás:
Energia díj:

Átviteli rendszerirányító
KÁT

Elosztói engedélyes
Átviteli hálózat
Elosztó hálózat

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Jelen szerződés tárgya a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló,
szabványos minőségű villamos energia biztosítása Vevő részére teljes ellátásalapú
szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül.
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1.1. Kaposvári Egyetem és annak felhasználási helyei tekintetében:
Villamos energia beszerzése összesen 2 613 617 kWh mennyiségben, az alábbi
bontásban:
Idősoros (AMR) felhasználási helyek: 2 541 145 kWh.
Kisüzleti 2-SLP: 10 559 kWh
Kisüzleti 3-SLP: 52 364 kWh
Kisüzleti 4-SLP: 9 204 kWh
Vezérelt-SLP: 345 kWh
1.2. Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és annak felhasználási helyei
tekintetében:
Villamos energia beszerzése összesen 1 071 084 kWh mennyiségben, az alábbi
bontásban:
Idősoros (AMR) felhasználási helyek: 1 051 926 kWh.
Kisüzleti 2-SLP: 19 158 kWh
Ajánlatkérő az 1.1-1.2-es pontban megadott szerződött mennyiségtől a szerződéses
időszak alatt eltérhet +50 %-al.
Eladó szerződés szerint nyújtandó szolgáltatásainak körét a közbeszerzési eljárásban
határozták meg a Felek.
2. Eladó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Eladó mérlegkörébe
fogadja Vevő vételezési pontjait és azokra mérlegkör tagsági szerződést köt Vevővel,
ellenérték nélkül.
3. Eladó kijelenti, hogy kész és képes Vevő szerződéses céljának megfelelő teljes körű,
gondos és magas színvonalú teljesítésre.
4. Eladó vállalja, hogy amennyiben a felhasználási helyek számában a szerződéses időszak
alatt változás áll be (pld.: új bekapcsolás), akkor az Eladó ezeken a felhasználási
helyeken is biztosítja a megajánlott szerződéses áron és feltételekkel a villamos energia
szolgáltatást, azzal, hogy a felhasználási helyek számában bekövetkező módosítás nem
érinti a szerződéses mennyiséget és nem minősül a szerződés módosításának.
5. A profilos felhasználási helyek tekintetében az Eladónak vállalnia kell, hogy az éves
elszámolásoknál csak a szerződésben rögzített egységárat alkalmazhatja. Ezzel
kapcsolatban az Eladó a Vevő felé nem számíthat fel további plusz pótdíjakat, illetve a
számlázás a mértékadó éves fogyasztás alapján történik.
V. A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA
1. Teljesítés helye:
Ezek tételes felsorolását a Közbeszerzési Eljárás során Vevő a Dokumentáció részeként
megadta. Felek rögzítik, hogy a Vevő tájékoztatatta a felhívásban az ajánlattevőket, hogy
a teljesítés alatt a felhasználási helyek számában a szerződéses időszak alatt változás
állhat be.
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2. Teljesítés ideje:
Kaposvári Egyetem felhasználási helyek tekintetében 2015. január 1. 0 óra 00 perc –
2015. december 31. 24. óra 00 perc, amely időszak alatt Eladó folyamatosan ellátja
szerződéses kötelezettségeit.
Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum felhasználási helyek tekintetében 2015.
január 1. 0 óra 00 perc – 2015. december 31. 24. óra 00 perc, amely időszak alatt Eladó
folyamatosan ellátja szerződéses kötelezettségeit.
Felhasználási helyek vonatkozásában ezen időpontok szerinti kötelezettsége az Eladónak
abban az esetben áll fenn, amennyiben az elosztói engedélyes az adott felhasználási
helyre a mérlegköri váltást ezt megelőzően írásban visszaigazolja, illetve engedélyezi.
Ellenkező esetben – amennyiben a visszaigazolás ill. engedélyezés a fenti kezdő időpont
utáni hatállyal történik - az érintett felhasználási hely vonatkozásában a teljesítés kezdési
időpontja az a nap, melyre tekintettel az elosztói engedélyes ezt írásban visszajelzi és
jóváhagyja. Ebben az esetben a szerződött mennyiség arányosan csökken.
3. Teljesítés módja:
3.1. Szállítás:
Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi
szerződés időtartama alatt a Közbeszerzési eljárásban rögzített villamos energia
mennyiséget kész a Vevőnek a csatlakozási pontokon keresztül az elosztói engedélyes
közreműködésével leszállítani a Vevő mindenkori természetes igényének megfelelően. A
villamos energia leszállítása az átviteli hálózatról a Vevő csatlakozási pontjáig és a
teljesítmény biztosítása a Vevő számára tehát az elosztói engedélyes feladata.
A Eladó feladata, hogy a szükséges villamos energia mennyiség az átviteli hálózaton
rendelkezésére álljon az adásvételi időszak, azaz a szerződés hatálya alatt.
3.2. Mérés:
A Felek rögzítik, hogy a villamos energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak,
biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő
berendezéssel történik, amely az elosztói engedélyes tulajdonában van. Az energia
mérését, a leolvasást és ellenőrzést az elosztó engedélyes végzi. A Felek kötelesek
gondoskodni arról, hogy az átadott villamos energia hiteles mérése megtörténjen, összhangban az elosztó engedélyes által alkalmazott egyedi előírásokkal és a
szabványokban meghatározottakkal. az Eladó és a Vevő közötti elszámolás tehát az
elosztói engedélyes által közölt adatokon alapul, a Felek ezt tekintik az átadott villamos
energiának.
3.3. Mérő meghibásodása:
Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez az elszámolási mérő(k)
meghibásodásáról, akkor azt haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, vagy faxon,
vagy e-mail-ben) kell jelezze a másik Félnek és az elosztói engedélyesnek.
Amennyiben a mérők meghibásodtak, a Felek egyeztetnek és, ellenkező megállapodás
hiányában, a felhasználási adatokat a Vevő hálózathasználati szerződésének
rendelkezései szerint állapítják meg. Azaz ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak
valamely része hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott
adatokat megfelelően helyesbíteni kell. A helyesbített felhasználási adatok
meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául
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az előző, a meghibásodás előtti előző év azonos elszámolási időszak, vagy az előző
hasonló időszak eredményeinek és a Vevő nem hitelesített méréséből - ha a Vevőnek van
párhuzamos mérése - nyert adatoknak az összehasonlításával közösen megállapított
teljesítmény és fogyasztás, továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak. Ha a
helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy ha időközben a rendszerhasználó
vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő elszámolási
időszakok - de legalább négy hónap - Felhasználási adatainak átlaga képezi az elszámolás
alapját, figyelembe véve az adott időszakra hivatalosan benyújtott módosítási igényeket.
3.4. Felek egyéb jogai és kötelezettségei:
3.4.1.Amennyiben az Eladó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek neki felróható okból
nem tesz eleget, köteles az ebből eredő károkat megtéríteni. Ennek keretében az Eladó
neki felróható okból történő nem teljesítés, vagy meghiúsulás esetén köteles a szerződés
hatálya alatt más forrásból beszerzett energia ár és a szerződött ár közötti különbséget,
valamint a felmerülő kárt megtéríteni.
3.4.2. Eladó a Vevővel szemben a szerződéses időszakra vonatkozó villamos energia
tekintetében nem írhat elő kötelezően elfogyasztandó minimum és maximum
mennyiségeket, ezzel kapcsolatban nem pótdíjazhat (alulvételezés-felülvételezés).
3.4.3.A Vevő jogosult az energiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben az Eladóhoz
fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel a Vevő részére tanácsot vagy tájékoztatást
ad, illetve biztosítja számára az Üzletszabályzatában valamint a jelen teljes ellátásról
szóló villamos energia- ellátási szerződésben foglalt szolgáltatásokat.
3.4.4. Amennyiben a Vevő az Eladó szolgáltatásaival elégedetlen, panaszával az Eladó által
kijelölt kapcsolattartóhoz fordulhat, illetve a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz.
3.4.5. Vevő köteles a teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés időtartama
alatt a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződéseit hatályban tartani.
3.4.6. A villamos energia szállítással kapcsolatos elvárások, egyéb követelmények a teljesítés
alatt:
a) A nyertes ajánlattevő rendelkezzen, a VET 46.§ és a végrehajtási utasításban
foglaltak szerinti engedélyekkel és feltételekkel,
b) rendelkezzen olyan saját mérlegkörrel, amelybe a már jelenleg is meglévők mell é
újabb tagnak az ajánlatkérőt is felveheti,
3.5. Felelősség a közreműködőkért:
3.5.1. Eladó minden alvállalkozójáért, megbízottjáért, teljesítési segédjéért úgy felel, mintha a
szolgáltatást maga látta volna el.
3.5.2.Eladó teljesítésében a Kbt. 128. §-ban rögzítetteknek megfelelően vehet részt
alvállalkozó.
3.5.3.Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé
tételre vonatkozó kötelezettsége mellett– a jelen szerződés időtartama alatt írásban
köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett
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változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának
megjelölésével.
3.5.4.Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban
köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.
3.5.6. Eladó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
VI. ELLENÉRTÉK
1. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden Eladói feltételének
teljesítése mellett a Vevő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom
és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a fent felsorolt
szerződéses okmányok esetleges hibáitól, hiányaitól.
2. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj
kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési
eljárás során.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy Vevő a szerződés szerint a mért, ténylegesen átadott
KÁT arány nélküli villamos energia mennyiség ellenértékeként egy zónaidős fix értékű
Energiadíjakat fizet Eladó részére. Az Energiadíjak a szerződéses időszak egészére
rögzítettek az alábbiak szerint:
nettó ajánlati ár a Kaposvári Egyetem és Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum a
összes felhasználási helyét illetően […] *nyertes ajánlat szerint [HUF/kWh]
4. Az összes elfogyasztott villamos energiához képest a KÁT villamos energia mennyiségét
az Eladó minden hónapban a MAVIR Zrt. által közzétett arányszám alapján határozza
meg. KÁT villamos energia mennyiséget az Eladó minden hónapban a MAVIR Zrt. által
közzétett áron számlázza a Vevőnek.
5. A fent rögzített egységárak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesek, Eladó Vevővel
szemben további költségigénnyel semmilyen – a Fogalom-meghatározástól eltérő –
jogcímen nem élhet a szerződés hatálya alatt olyan teljesítés után, amely összefüggésben
áll a jelen szerződésben vállalt feladatival. Eladó kijelenti, hogy az egységárakat a
szerződés tárgya és az ajánlathoz szükséges valamennyi adat és információ ismeretében
adta meg.
VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Felek megállapodnak, hogy a IV.1.1 és a IV.1.2. szerinti teljesítési részek tekintetében
külön számlázás történik. Eladó a szerződésszerű, mért és átvett teljesítés ellenértékét
jogosult számlába állítani a távmért felhasználási helyek tekintetében. Az Elszámolási
időszakban mért fogyasztások számlázása havonta utólag felhasználási helyenként 1
számla kibocsátása útján történik számlaösszesítővel, vagy gyűjtőszámla alkalmazásával,
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aminek az analitikájában minden felhasználási hely feltüntetésre kerül. Vevő előleget
nem fizet.
2. A profil felhasználási helyek esetében évente legalább egy alkalommal az Elosztói
Engedélyes által végzett leolvasás alapján Eladó elszámolást készít. A havi számlázás
alapja a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott mértékadó
éves fogyasztások 1/12-ed része felhasználási helyenkénti bontásban.
3. Eladó havi teljesítéséről számlát köteles kiállítani, amely tartalmazza az energia díjakat,
kötelező átvétel alá eső villamos energia költségét (KÁT), a VET 147.§ szakasz szerinti
pénzeszközöket, az energiaadó, az áfát, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján
esetlegesen meghatározott egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
Eladó a számlát, magyar forintban (HUF) állítja ki, minden fajta egyéb valuta vagy
devizaárfolyamtól és árfolyammozgástól függetlenül. A szabályszerűen benyújtott számla
kiegyenlítése a Kbt. 130.§ (3)-(4) bekezdése szerinti rendben 30 napon belül átutalás
útján fizeti meg Eladó jelen szerződés fejlécében megjelölt pénzforgalmi számlájára. A
közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott rendszerhasználati díjak integrált
kezeléséért az Eladó sem adminisztratív, sem egyéb természetű költséget, díjat nem
jogosult érvényesíteni.
4. Számlázás magában foglalja a rendszerhasználati díjak teljes körű elszámolását - azaz
ezen díjak hálózati engedélyeseknek való megfizetését és továbbszámlázását a Vevőnek
- is. Eladónak vállalnia kell a rendszerhasználati díjak teljes körű elszámolását az
illetékes elosztó engedélyes felé azzal, hogy azt, mint közvetített szolgáltatást *
továbbszámlázza Vevőnek. Ezzel kapcsolatos szolgáltatásért az Eladó plusz költséget
nem számolhat fel.
5. A kifizetés során az Art. 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni.
6. Vevői késedelem
Fizetési késedelem esetén Vevő a Kbt. 127. § (4) bekezdése szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles. Eladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
VIII. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK
1. Késedelemi kötbér
Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítést – neki felróhatóan – nem kezdi
meg határidőben. A késedelmi kötbér mértéke 1%/nap, de legfeljebb 30 napi tételnek
megfelelő összeg, alapja a késedelemmel érintett szállítások nettó ellenértéke.
2. Meghiúsulási kötbér
Jelen szerződés Eladónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása (teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása, Vevő szankciós elállása vagy felmondása Eladó szerződésszegése
okán) esetén a meghiúsulási kötbér mértéke: 10%, alapja a teljes nettó ellenérték.
3. Hibás teljesítési kötbér
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Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha hibásan teljesít, illetve Szállító
Megrendelő által közölt szavatossági kifogást nem szünteti meg teljes körűen és
megfelelően a szerződésben rögzített határidőn belül, továbbá Megrendelő gyakorolhatja
hibás teljesítésből eredő egyéb jogait is. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 1 % naponta;
a kötbér alapja: a hibásan teljesített szállítások nettó ellenértéke.
4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések
4.1. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban megtenni.
4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért
a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni;
valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult
Eladó felé továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy
szerződésen kívül okozott és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított
kártérítést. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, úgy köteles ezt
haladéktalanul, írásban megtenni.
4.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem
jelent joglemondást Vevő részéről.
IX. SZAVATOSSÁG
1. A villamos energia minőségét az átviteli rendszerirányító és az Elosztói Engedélyesek
együttesen biztosítják. A szolgáltatott villamos energia minőségi jellemzőit az Elosztói
Engedélyessel kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződések rögzítik. A
szolgáltatott villamos energia minőségi jellemzőire az Eladónak közvetlen ráhatása ugyan
nincs, azonban az Eladótól az Vevő elvárja, hogy amennyiben a szolgáltatott villamos
energiával kapcsolatos minőségi problémákat észlel, akkor ilyen irányú írásos kérése
esetén működjön közre az Vevő és más az érintettek között.
2. Felek a szavatosságra vonatkozó rendelkezéseket a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről rendelkezéseivel egyezően határozzák meg.
X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE
1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen
szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést
aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett
jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen
szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
3. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával,
azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Eladó szempontjából erre
szolgáló oknak minősül, ha
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A Eladó 30 napot meghaladóan nem tesz eleget a Vevőnek járó kötbérfizetési vagy
díj-visszatérítési kötelezettségének;
Eladó megszegi a IV. fejezetben foglalt kötelezettségvállalását és azt Vevő által
meghatározott póthatáridőben sem pótolja, illetve javítja ki;
Eladó a teljesítés jogos ok nélkül megtagadja;
Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére;
Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást
rendelnek el, Eladó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek;
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek

4. Eladó jogosult a Vevő súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával, azonnali
hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Vevő szempontjából erre szolgáló
oknak minősül, ha Vevő a benyújtott számlák kiegyenlítésével 45 (negyvenöt) naptári
napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását az Eladó 2.
írásbeli, átvétellel igazolt felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy az Eladó a
számlát jelen szerződésnek megfelelően nyújtotta be.
5. Vevő és az Eladó az ellátórendszeren történt üzemzavar esetén az elosztó engedélyessel
szemben szükségszerű fellépés esetén kölcsönösen segítik egymást.
6. A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az
erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap. Felek
rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy
azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést
megszüntetni, azzal, hogy Eladó köteles figyelembe venni Vevő jelen szerződés tárgyára
vonatkozó közbeszerzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges időtartamot. A
szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.
7. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek
kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések
során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják
kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti
könyveibe, szerződéseibe betekintést enged.
8. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható súlyos szerződésszegés
miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Eladónak csak a már nyújtott és még ki nem egyenlített
szolgáltatás elszámolására lehet igénye.
XI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
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1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen
szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen
szerződés teljesítésére kihatással lehet.
2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik: (szerződéskötéskor kerül kitöltésre)
Vevő részéről:
név:
Értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Eladó részéről:
név:
Értesítési cím
telefon / fax
e-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő

3. A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet
haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.
2. Irányadó jog
Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így
különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a
szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések
beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, i de nem értv e a magyar kollíziós
magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).
3. Bírósági kikötés
Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján
megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik
magukat – hatáskörtől függően – a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári
Törvényszék kizárólagos illetékességének.
4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti
bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Eladó szerződés szerinti
teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági és/vagy jótállási igények
tekintetében történő helytállást.
5. Részleges érvénytelenség
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Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
6. Jogról való lemondás hiánya
Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást,
illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve
a fennmaradó jog érvényesítését.
7. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó akként nyilatkozik, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Egyetem a vállalkozás átláthatóságával összefüggő,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározott adatokat
szerződésből eredő követelések elévüléséig kezelje. A szerződést Vevő kártalanítás
nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve jogosult attól elállni, ha Eladó már nem
minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlannak bizonyul.
Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet
szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták annak első oldalán.
Kelt: Kaposvár, 2014. ……. hó ….. napján
Kaposvári Egyetem

*nyertes ajánlattevő cégneve

………………………….
Képviselő neve:
Prof. Dr. Szávai Ferenc rektor
Vevő képviseletében

………………………..
Képviselő neve:

P.H.

P.H.

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzője Vevő részéről:

Eladó képviseletében
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NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő adatai 3:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám4:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai 5:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülnek6:
Nettó ajánlati ár a Kaposvári Egyetem és a Kaposvári
Egyetem Egészségügyi Centrum összes felhasználási
helyét illetően HUF/kWh-ban (két tizedes jegy
pontosságig)

......................,- Ft

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)

3

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon
bővíthető.
4
Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni
kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt
kérjük külön is feltűntetni.
5
Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
6
Ajánlattevő által megajánlott nettó egységárának, tartalmaznia kell a határkeresztezési díjat, mérlegkör
tagsági díjat, kiegyenlítő energia díjat, de nem kell tartalmaznia 109/2007 (XII.23.) GKM rendeletben
meghatározott átvételi kötelezettség alá eső villamos energia költségét (KÁT), a 2007. évi LXXXVI törvény 147
§. alapján a MAVIR pénzeszközök díját, az általános rendszerhasználati díjakat, az energiaadót, az általános
forgalmi adót, és jövőbeni várható egyéb adókat és díjtételeket.

32/43
2. számú melléklet
A KBT. 60. § (3)-(5) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT, ÚGYNEVEZETT AJÁNLATI NYILATKOZAT7
Alulírott, ………………………………… mint a(z) ………….................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Kaposvári Egyetem mint Ajánlatkérő által kiírt
„…………………………………………………….” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként
és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő
képviseletében8
n y i l a t k o z o m , hogy
 miután az Önök felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azokat
elfogadjuk, és a felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során
keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a
Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb
iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére,
nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési
eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés
megkötését;
 az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum,
igazolás aláírására jogosult személy írta alá.

a)

b)

Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………. ajánlattevő:9
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény
értelmében
mikrovállalkozásnak
/
kisvállalkozásnak
/
középvállalkozásnak10 minősül.
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény hatálya alá.11

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)

7

Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni.
Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.
9
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni.
10
A megfelelő válasz aláhúzandó!
11
Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni!
8
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3. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN 12

Alulírott/alulírottak
...............................................................(név/nevek),
mint
a
……………………………………………..(cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
feljogosított képviselője/képviselői
1. kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak
szerint jelen közbeszerzéssel összefüggésben13
a) nem kíván
b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván
(feladat megnevezése)
alvállalkozót igénybe venni.
2. továbbá a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerint kijelentem/kijelentjük, hogy a fent
megnevezett részek (feladatok) tekintetében az alábbi – a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben14:
A közbeszerzés azon
A közbeszerzés százalékos
Alvállalkozó
része, amelynek
aránya, amelynek
Alvállalkozó székhelye
megnevezése
teljesítésében
teljesítésében
közreműködik
közreműködik15

…………………… , 20.... ............................. hó ..... nap
........….……………………………………
(cégszerű aláírás)

12
13

A táblázat szabadon bővíthető.

A megfelelő bekezdés aláhúzandó
Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő
megjelölését.
15 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ára.
14
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4. számú melléklet
KÉPVISELŐ AJÁNLATTEVŐ MEGJELÖLÉSE 16
Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 25. § (1)-(2) bekezdése
alapján n y i l a t k o z z u k , hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és maguk
közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi
képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:17
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő
nevében aláírásra
jogosult képviselő
neve:
Ajánlattevő
jogosult-e a közös
ajánlattevők
nevében
eljárni,
igen / nem18
igen / nem
igen / nem
azokat
képviselni
(csak
az
egyik
ajánlattevő
jelölhető
meg
„igennel”):
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy ………………….…… (név) mint a(z) a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő ………………. (cég megnevezése,
székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője, korlátozás nélkül és kizárólagosan jogosult a
……………………. (konzorcium megnevezése) valamennyi tagját képviselni, egyrészt az
ajánlatkérővel szemben a közbeszerzési eljárásban, másrészt a különböző, felek által
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban, továbbá, aki felel a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés aláírásáért és végrehajtásáért.
A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

16

Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia.
A táblázat szabadon bővíthető.
18
A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg.
17

35/43
5/A. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 19
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt
gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.20
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

19

Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. A minta alapján megtett nyilatkozatot lehet
közjegyző vagy – kamarai tag gazdasági szereplő esetében – gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesíttetni.
20
Ajánlattevő választása szerint erről vagy saját nyilatkozatot nyújt be, vagy az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be.
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5/B. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA ÉS (2)
BEKEZDÉSE SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

21

Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében,
hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet
–
–

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
szabályozott tőzsdén jegyeznek.22

Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, n y i l a t k o z o m , hogy23
–

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
Név

–

Állandó lakóhely

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen.24

A Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében n y i l a t k o z o m , hogy25
–
–

nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely
az általam képviselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
az általam képviselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek az alábbi
szervezet(ek): ……………………………………………………….….
Ezen szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró
feltételek nem állnak fenn.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)

21

Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan.
A megfelelő rész aláhúzandó.
23
Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő.
24
A megfelelő pont kitöltendő, vagy aláhúzandó.
25
A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szervezet megnevezésével kitöltendő.
22
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5/D. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSI MÓDJÁRÓL A NEM
MAGYARORSZÁGI LETELEPEDÉSŰ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRŐL 26

Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: ……….…………………(ország
megnevezése) jogrendszerében Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i) pontban, a k) pont ka) és kb)
alpontjában, foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. §
szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett
bíróság, hatóságok bocsátják ki:
Kizáró ok:

Igazolás megnevezése:

Az igazolást kibocsátó szervezet,
hatóság neve, címe:

Kbt. 56. § (1) bek. a) pont
Kbt. 56. § (1) bek. b) pont
Kbt. 56. § (1) bek. c) pont
Kbt. 56. § (1) bek. d) pont
Kbt. 56. § (1) bek. e) pont
Kbt. 56. § (1) bek. f) pont
Kbt. 56. § (1) bek. h) pont
Kbt. 56. § (1) bek. i) pont
Kbt. 56. § (1) bek. k) pont
ka) alpont
Kbt. 56. § (1) bek. k) pont
kb) alpont
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

26

Ezt a nyilatkozatot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. § előírásainak megfelelően kell kitölteni!
Ezt a nyilatkozatot, és a kapcsolódó okmányokat a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőre, illetőleg közös
ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön csatolni kell.
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6. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 55. § (5)-(6) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN 27
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:
Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet
erőforrásaira támaszkodunk:
a felhívás …… pontja szerinti követelmény
A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése:
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben:
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi
módon28:
a)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VAGY:
b) A fent nevezett szervezetet alvállalkozóként bevonjuk a szerződés teljesítésébe:
igen / nem29
(A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó esetén lásd az ajánlat …. oldalán található nyilatkozatot!)
A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben:
Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére
vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben:
Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti
szervezet, e szervezet Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az
ajánlat …. oldalán csatoljuk.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
27

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.
28
A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő.
29
Egyértelműen jelölni kell (pl. aláhúzással), hogy az adott szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül-e.
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7. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 55. § (6) BEK. C) PONT SZERINTI KEZESSÉGVÁLLALÁSHOZ
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviseletében *magánszemély kezességvállalása esetén törlendő
Alulírott ………………………… (lakcím: ………………, anyja neve: …………, születési
helye, ideje: ………………………, szig. száma: …………………) *jogi személy
kezességvállalása esetén törlendő
mint kezes nyilatkozom, hogy amennyiben
a Kaposvári Egyetem ajánlatkérő által „……………………………” tárgyában indított
közbeszerzési eljárás alapján
………………………………… ajánlattevővel
a szerződés megkötésre kerül, az ajánlattevő fizetésképtelensége esetén kezességet vállalok az
ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Az általam képviselt kezességvállaló szervezet elérhetőségi adatai az alábbiak:
székhelye:
postacíme (ha a székhelytől eltérő):
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
Kelt: ……………………. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
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8. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A FELHÍVÁS III.2.2) PONTJÁRA VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy a felhívás feladását megelőző három naptári évben
(2011., 2012.és 2013.) az összesített, közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünk
………………… forint.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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9. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A FELHÍVÁS III.2.3) PONTJÁRA VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben,
az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezünk30:
1. referencia:
Szerződést
kötő
másik
megnevezése és székhelye:
A szállítás tárgya:

fél

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.
A teljesítés ideje (befejezés, év):
A szállítás mennyisége:
………………………… GWh.
A szerződést kötő másik fél
aláírása31:

Ez a táblázategymás alá történő másolással szükség szerint több referencia igazolására is
alkalmazható!

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

30

A táblázat sorai szabadon bővíthetők további referenciák bemutatásával.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (1) bekezdése szerint bekezdésében előírtaknak megfelelően lehet
szükséges.
31
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11. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 36. § (6) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az alábbiakat a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint
kívánom igazolni az ajánlatban:
Az igazolni kívánt tény vagy adat:

A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus
elérhetősége:

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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12. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA ALULVÉTELEZÉS-FELÜLVÉTELEZÉS TÁRGYÁBAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy tudomásul vesszük és elismerjük, hogy az
ajánlatkérővel szemben a szerződéses időszakra vonatkozó (12 hónap) villamos energia
tekintetében nem írhatunk elő kötelezően elfogyasztandó minimum és maximum
mennyiségeket, ezzel kapcsolatban nem pótdíjazhatunk (alulvételezés-felülvételezés).
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

