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A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  
 
 
 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) 
 

            Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata 
            Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3.  
            Kapcsolattartó (címzett): Vikor Levente műszaki ügyintéző 
            Telefon: +36-72/584-020 
            Fax: +36-72/584-036 
            E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu  
 
b) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra), továbbá ha ajánlatkérő 
dokumentációt nem készít a közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, 
teljesítménykövetelmények 

Közbeszerzés tárgya:  Komló Város Önkormányzat Közvilágítás korszerűsítése 
 

            Főbb mennyiségek:  

⋅ 481 db 21 W teljesítményű LED-es lámpatest 4200 K színhőmérsékletű, 1900 
lm fényáramú lámpatest felhelyezése 

⋅ 355 db 28 W teljesítményű LED-es lámpatest 4200 K színhőmérsékletű, 
lámpatest felhelyezése 

⋅ 204 db 45 W teljesítményű lámpatest IP 66 védettséggel Cosmopolis 
fényforrással lámpatest felhelyezése 

⋅ 8 db 90 W teljesítményű lámpatest IP 66 védettséggel Cosmopolis 
fényforrással lámpatest felhelyezése 

⋅ lámpakar acél 1031 db felhelyezése 

Kivitelezés becsült költsége: 62 MFt+ÁFA 
Részletes műszaki leírás és mennyiségi, minőségi paraméterek a dokumentációban. 

            Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

            Fő tárgy: 50232110-4 
            További tárgyak: 34928500-3 
 
c) A szerződés meghatározása 

            Vállalkozási szerződés közvilágítás korszerűsítésére.  

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

A teljesítés határideje a kivitelezés megvalósítására vonatkozóan:  
2011/12/31  Ajánlatkérő a véghatáridőnél kedvezőbb teljesítési határidőt is elfogad. 
 

 
e) A teljesítés helye: 

Komló város közigazgatási területe 

            NUTS-kód: HU231  
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f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás 

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

A közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó által elvégzett beruházás teljes költségét 
ajánlatkérő utófinanszírozás keretében, havi egyenlő részletekben, 5 éves futamidő 
alatt fizeti meg vállalkozó részére. 

A vállalkozási díj kifizetésének részletes ütemezése, valamint a díjfizetés egyéb 
feltételei az Ajánlatkérési Dokumentáció Szerződés tervezetében kerültek 
megállapításra. 

g) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

            Jótállás és késedelmi kötbér az ajánlati dokumentációban rögzítetteknek megfelelően  

h) Az ajánlatok bírálati szempontja (Kbt. 57. §) 

            Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

i) A kizáró okok 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást 
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének 
d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) meghatározott kizáró okok valamelyike 
fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn 
nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.  

Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók tekintetében cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe 
a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

j) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, ha 

P.1/ ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak bármely pénzforgalmi számláján 2010. január 1. és az ajánlattételi felhívás 
megküldése közötti időszakban egynél többször 15 napot meghaladó sorban állás volt. 
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P.2/ az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző kettő lezárt üzleti évben (2009, 2010) egynél többször negatív volt.  

Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P.1. és a P.2. bekezdésben foglalt 
alkalmassági feltételeknek külön-külön kell megfelelniük. 

Megkövetelt igazolási mód:  
 

P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó tekintetében egyaránt benyújtandó az összes számlavezető pénzügyi 
intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlattételi határidőt 
megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat 2010. január 1-től a fizetőképesség 
megítélésére az alábbi kötelező tartalommal: 

— Pénzforgalmi jelzőszáma,  
— A számlavezetés kezdete,  
— Számláján 2010. január 1-től az ajánlattételi felhívás megküldésének napjáig sorban 
álló tétele volt-e [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]. 

 
P. 2/ ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző kettő lezárt üzleti 
évre (2009, 2010) vonatkozó, - saját vagy jogelőd - számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás) egyszerű másolata, a kiegészítő melléklet és a 
könyvvizsgáló jelentés csatolása nélkül. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának 
joga nem írja elő beszámoló közzétételét, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az 
előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt.66. § (1) bekezdés b) pont]. 

 
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az 
érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatával történik, emellett az 
erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. 
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdésének a)-d) 
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a 
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 
69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmassági igazolásához, az 
alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal 
azonos módon köteles igazolni. 

 

k) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, ha: 

M.1/ Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapos időszakban legalább 1 db, nettó 25.000.000,- (huszonötmillió) HUF 
összegű, közvilágítás korszerűsítés tárgyú referenciával; 
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M.2/ Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, min. 5 
éves kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. 
rendelet alapján MV-VI/A kategóriás felelős műszaki vezetővel; 

M.3/ Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik legalább 1 db, a munkák megvalósításához 
szükséges üzemképes, személy emelésére alkalmas emelőkosaras gépjárművel. 

 
Megkövetelt igazolási mód:  

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: 

 
M.1/ Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban befejezett, a közbeszerzés 
tárgya szerinti (közvilágítás korszerűsítés) referenciáit egyszerű másolatban, a Kbt. 68. § (2) 
bekezdésnek megfelelően igazolva.  

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: 

a) az ellenszolgáltatás összegét, 
b) a teljesítés idejét és helyét, 
c) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e, illetve 
d) az előírt alkalmassági feltételt igazoló egyéb információkat [Kbt. 67. § (2) 

bekezdés a) pont]. 
 

M.2/ A felelős műszaki vezető szakember(ek) végzettségét, képzettségét és szakmai 
gyakorlati idejét igazoló aláírt szakmai önéletrajzát, végzettségüket igazoló okiratok, felelős 
műszaki vezetői névjegyzékbe történő regisztrációjukat igazoló határozat egyszerű másolatát, 
valamint rendelkezésre állási nyilatkozatukat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 
[Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont]. 

 

M.3./ A Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását 

 
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az 
érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az 
erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. 
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) bekezdésének a); d) 
és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet 
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az ajánlattevő 
a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmassági igazolásához, 
az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre 
előírttal azonos módon köteles igazolni.  

 
l) Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása 
 

            Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
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m) Az ajánlattételi határidő 

            2011/10/10    10.00 óra (CET) 

 

n) Az ajánlat benyújtásának címe 

Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési- és 
Intézmény-felügyeleti Iroda 

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. sz. iroda 

o) Az ajánlattétel nyelve 

            Az ajánlattétel nyelve: magyar 

p) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési- és 
Intézmény-felügyeleti Iroda 

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. sz. iroda 

Ideje: 2011/10/10    10.00 óra 
 
q) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

            A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek. 

r) Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása 

             Ajánlatkérő nem tart tárgyalást. 

s) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai --- 
 
t) Ajánlati kötöttség 

            Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 90 naptári nap. 

u) Az eredményhirdetés tervezett időpontja;   

A Kbt. 250.§ (3 )bekezdés g) és h) pontja alapján az összegzés megküldésének 
tervezett időpontja: 2011/10/21 

v) A szerződéskötés tervezett időpontja;   

            2011/11/02  

w) A részajánlat [50. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. §) lehetősége  
vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem 
biztosít lehetőséget. 

x) A Kbt. 253. § (1) bekezdésének alkalmazása 

            Jelen eljárásban a Kbt. 253. § (1) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. 
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y) Egyéb 
 

1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint 
dokumentációt készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan, amelyet az ajánlattételi 
felhívással egyidejűleg ingyenesen megküld az ajánlattevő részére.  

2. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §. (1)-(4) 
bekezdéseiben, a Kbt. 250. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a dokumentációban 
foglaltak az irányadók. 

3. Formai feltételek: Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott formai követelményeknek megfelelően három (egy eredeti, kettő, az 
eredetivel mindenben megegyező másolati) példányban kell ajánlatát elkészítenie és 
benyújtania. 

4. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosultság és a számlavezető pénzintézetek 
ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó 
szervezetek esetében az alábbi okmányok másolati példányát: 
- az ajánlattételi határidőtől számított hatvan napnál nem régebbi cégkivonat. 
Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 
akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata is csatolandó 
elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata 
is elfogadható;  
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy 
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva. 

5. Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) 
bekezdése, a Kbt. 71. § (1) a)-d) pontja tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló 
megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös 
ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk 

7. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) 
bekezdés alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolniuk kell alkalmasságukat a 
Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb 
követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. 

8. Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű 
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen 
nyelven benyújtott iratok közül az Ajánlattételi Felhívás i)-k) pontjaiban jelölt, a kizáró 
okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen 
nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI:26.) MT rendelet szerint hiteles magyar nyelvű 
fordítást kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

9. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó 
iratokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani. 
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10. A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdésében meghatározott 
egyéb körülmények fennállta esetén, ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel 
köt szerződést, amennyiben azt ilyen minőségben az eredményhirdetésen megjelölte. 
 

11. Irányadó jog: Jelen Ajánlattételi Felhívásban, valamint a dokumentációban nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az 
irányadó. 

12. Vállalkozó a leszerelt lámpatestek egy részét (kb. 20 db-ot) az E.ON Logisztika Központi 
Raktárába (7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.), míg a fennmaradó mennyiséget Ajánlattevő 
köteles elszállítani saját költségén. 
Az egyéb építési hulladékot Ajánlattevő szintén köteles saját költségén elszállítani.  

13. Vállalkozó a munkavégzés megkezdése előtt az érintett közutakra vonatkozóan a 
közútkezelői engedélyeket köteles megkérni 

- önkormányzati kezelésű közutak esetében Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságától (7300 Komló, Tompa M. u. 12.) 

- állami kezelésű közutak esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya 
Megyei Igazgatóságától (7623 Pécs, Köztársaság tér 5.) 

 
z) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

2011/09/23 

 

 


