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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1.1. Az ajánlatkérő neve és címe 

Név: Komló Város Önkormányzat 

Cím:  7300 Komló, Városház tér 3. 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást más ajánlatkérők nevében folytatja le. Az ajánlatkérői 

konzorcium tagjai: 

Szerződő fél Székhelye 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 7300 Komló, Városház tér 3. 

Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. 

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, 
Színház- és Hangversenyterem 

7300 Komló, 48-as tér 1. 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 7300 Komló, Városház tér 3. 

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 19. 

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

7300 Komló, Városház tér 1. 

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103. 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde 

7300 Komló, Függetlenség utca 28. 

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 

7300 Komló, Templom tér 2. 

Mánfa Község Önkormányzata 7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58 

„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. 7300 Komló, Vájáriskola u. 10. 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 7300 Komló, Bem utca 24. 

UNIMEDKER Kft. 7300 Komló, Vájáriskola utca 10. 

GOSZT-KRILI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 7300 Komló, Bányász utca 24. 

 

1.2. Kapcsolattartás 

Az ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó:  

Név:  dr. Dózsa Lilla 

E-mail:  kozbeszerzes@sourcing.hu, ldozsa@sourcing.hu 

Telefon: +36-1-769-0001 

Fax:  +36-1-877-6275 

Távolléte esetén az általa felhatalmazott személy vagy személyek. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. § 

(1) bekezdésének megfelelően fenntartja a lehetőséget az ajánlattevők számára, hogy írásban 

mailto:kozbeszerzes@sourcing.hu
mailto:ldozsa@sourcing.hu


 4 

kérdéseket tegyenek fel. Ezekre az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése értelmében az ajánlati 

határidő lejárta előtt ésszerű időben írásban válaszol. 

A kérdéseket kérjük az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén juttassák el. 

 

1.3. Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció hatálya 

A felhívást és a dokumentációt, annak minden mellékletét – beleértve a csatolt 

szerződéstervezeteket – egymással összevetve tanulmányozzák át, és ajánlatukat e dokumentumok 

és a jogszabályi rendelkezések alapján készítsék el. 

Az ajánlatkérő a jelen dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, az ajánlattevő azonban 

ettől függetlenül is köteles az ajánlatához szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és 

tényről külön meggyőződni. 

A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítéséhez használandó irat- és nyilatkozatmintákat. 

Ezek a Felolvasó lap és az Ajánlattételi nyilatkozat kivételével csak ajánlott nyomtatványok, 

tájékoztató jellegűek. Lehetséges, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy a törvényben előírt 

további dokumentumok, nyilatkozatok, iratok becsatolása is szükséges az ajánlat teljességéhez. Az 

iratminták rendelkezésre bocsátása ugyanis nem mentesíti az ajánlattevőt azon felelőssége alól, 

hogy ajánlatát a felhívásban, a dokumentációban és a törvényekben meghatározott tartalmi és 

formai követelmények szerint készítse el. 

Az ajánlattevőnek a kért információra vonatkozóan a nyilatkozatait cégszerűen aláírva, illetve az 

EKR által biztosított módon az ajánlat részeként kell benyújtania. A felhívásban és a 

dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, illetve a Kbt. előírásaitól eltérő 

tartalmú ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét, az ajánlattevő kizárását vonhatja maga után. 

 

1.4. Segítség az ajánlat összeállításához (a Kbt. alapján) 

1.4.1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

[Kbt. 66. § (1) bekezdés]. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás 

feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés].  

1.4.2. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség 

biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
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c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolhatja. [Kbt. 36. § (1) bekezdés] 

1.4.3. Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 66. § (6) bekezdés] 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy részvételi 

jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

1.4.4. Az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg 

szakmai alkalmasságát és az erre vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat ajánlatában kell 

megadnia. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezet 4-6. §] 

1.4.5. Az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen 

is megfelelhetnek azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § 

(6) bekezdés]. 

1.4.6. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, 

melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 

Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7) bekezdés] 

1.4.7. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően a nyertesnek tekinthető, valamint a 

második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) kormányrendeletben 

meghatározott módon, az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívásában meghatározott időn belül 

kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá, illetve 

megfelel az alkalmassági követelményeknek. [Kbt. 69. § (4) bekezdés]. 

1.4.8.  Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, illetve az 

alkalmasság igazolásában közreműködő olyan szervezetet, aki, illetőleg, amely a Kbt. 62. §-
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ban meghatározott, az ajánlattevő vonatkozásában is előírt kizáró okok hatálya alá esik. Az 

ajánlattevő erről ajánlatában köteles nyilatkozni. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]. 

1.4.9. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 

72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 

ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére gazdasági szereplő az 

EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ 

vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 

általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. § (1) bekezdés]  

1.4.10. A Kbt. 72.§ (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti 

titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat 

és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 72.§ (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 72. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 73. 

§ (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. [Kbt. 44. § (2) 

bekezdés] 

1.4.11. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 

adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján 

értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. [Kbt. 44. § (3) bekezdés] 

1.4.12. Az ajánlat érvénytelen [Kbt. 73. § (1) bekezdés], ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott 

eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 

szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 

követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve 

a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak 

és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

1.4.13. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet [Kbt. 74. § (1) bekezdése], aki 

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
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b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) 

bekezdés], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. 

 

 

Az alábbi kizáró okok hiányát ajánlatkérő ellenőrzi: 

Igazolni kívánt kizáró 

ok 

Az ellenőrzés módja 

Kbt. 62.§ (1) ka)  

 
www.e-cegjegyzek.hu 

 

 

Az alábbi kizáró okok hiányát az ajánlattevő köteles igazolni 

Igazolni kívánt kizáró 

ok 

Igazolási mód 

Kbt. 62.§ (1) kb) és kc)  

 
Az ajánlattevő nyilatkozata 

 

A fenti kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő az eljárás 

eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb, valamint a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások 

benyújtására ésszerű határidő tűzésével. Ezen igazolások elkészítéséhez az 1. számú melléklet 

vonatkozó iratmintái nyújtanak segítséget.  

 

1.4.14. Tájékoztatási kötelezettség a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

Országos Közegészségügyi Intézet 

Közegészségügyi Igazgatóság 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Telefon: 1/476-1100 

Telefax: 1/476-1390 

http://oki.antsz.hu/ 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.nav.gov.hu/
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Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

1.5. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve 

Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar nyelv. 

Az ajánlatkérő és a kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. 

veszi figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő – információt, értesítést, dokumentumot 

kizárólag magyar nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. 

Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, 

hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 

legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani. 

Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak. 

 

1.6. Szerződéskötés 

Az általános felhasználású villamos energia kereskedelmi szerződés megkötésére a jelen 

dokumentáció 2.1 számú mellékletében található szerződéstervezet alapján kerül sor az 1. részben 

nyertes ajánlattevővel. A közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés megkötésére a 

jelen dokumentáció 2.2 számú mellékletében található szerződéstervezet alapján kerül sor a 2. 

részben nyertes ajánlattevővel. 

Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció, valamint a nyertes ajánlattevő által benyújtott 

Ajánlat, illetőleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum a megkötendő szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 

§ (6) bekezdésében foglaltakra.  

 

mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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1.7. Műszaki leírás 

A közbeszerzés tárgyának műszaki adatait a jelen közbeszerzési dokumentáció 3. és 4. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

2. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 

2.1. Formai követelmények 

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírásával kell ellátni, vagy olyan személy(ek) 

aláírásával, aki(k) arra felhatalmazott(ak). Ez utóbbi esetben a meghatalmazott aláírás mintáját is 

tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. 

Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell aláírni. 

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett 

hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy 

személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 

 

2.2. Tartalmi követelmények, iratjegyzék 

Az ajánlatokat alábbiakban meghatározott tartalmi követelmények szerint kell összeállítani: 

Cégszerűen aláírt felolvasólap a 66. § (5) bekezdése szerint. Lsd. EKR 

Az Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében. Lsd. EKR 

Kizárólag közös ajánlattétel esetén közös ajánlatot tevők közötti írásos 

megállapodás minimálisan az alábbi tartalommal: 

-  a közös ajánlattevők nevét, székhelyét 

-  az ajánlatkérővel szembeni egyetemleges felelősségvállalás 

-  a közös ajánlattevők közül azon tag megnevezése, aki a közös ajánlattevők 

képviseletére jogosult 

(Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének nyilatkoznia 

kell a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése 

tekintetében!). 

 

Igazolások és nyilatkozatok a kizáró okok tekintetében  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése, 67. § (3) bekezdése és 67. § (4) 

bekezdése szerint. 

Lsd. EKR 

Nyilatkozat a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési eljárásról, valamint 

a benyújtott kérelem (adott esetben). 

 

Aláírási címpéldány vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 

aláírás minta egyszerű másolata. 

 

Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult írja alá az ajánlatot, illetőleg az 

abban szereplő nyilatkozatokat, az esetben meghatalmazás (cégszerűen 

vagy két tanú jelenlétében aláírva). 

Lsd. Iratminták 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontjai szerinti kizáró okok 

vonatkozásában. 

Lsd. EKR 

A kizáró okok vonatkozásában benyújtandó igazolások (adott esetben).  

Ajánlattevő(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására  
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Nyilatkozat a 321/2015. (X.20.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 

hónap) legjelentősebb villamos energia tárgyú szállításainak ismertetésével 

(referencia-nyilatkozat). 

Lsd. Iratminták 

Egyéb igazolások, dokumentumok  

A Kbt. 44. § szerint az ajánlatban lévő üzleti titokról. Lsd. EKR 

 

Ajánlatkérő a jelen pont szerinti listát az eljárást megindító felhívás és a jelen dokumentáció 

alapján, legjobb tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül ajánlattevő ajánlatának minden 

olyan adatot, információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a 

dokumentáció és a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a Kbt. előírnak.  

 

3. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA 

 

A legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint. 

 

4. EGYÉB AJÁNLATKÉRŐI KÖZLÉSEK 

 

4.1. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága 

Az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 44. §-a (1) bekezdése alapján elkülönített módon, elhelyezett, 

üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. 

rendelet 11 § (4) bekezdésében foglaltakkal.  

 

4.2. A dokumentáció használata 

Az ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció másolásához csak akkor, ha az kizárólag az 

ajánlattevő részére az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó 

mértékben készíthető kivonat. Az ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció más, egyéb módon 

történő felhasználásához, többszörözéséhez kizárólag annyiban, amennyiben ez az ajánlat 

elkészítéséhez szükséges. 

 

4.3. Az ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 

Az ajánlattevő a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb, így különösen 

anyagi igényt nem érvényesíthet. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges 

eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban 

semmilyen követelésnek nincsen helye. 
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4.4. Hiánypótlás 

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás 

lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 

A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat 

módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a 

közbeszerzési dokumentumok vagy jogszabályok előírásainak.  

A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat – ideértve a 69. § 

(4)–(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet. 

Ismételt hiánypótlás esetén a korábban kibocsátott hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányok már 

nem pótolhatóak. 

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat a Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt 

alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a 

szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

Ettől eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 

Kbt. 71.§ (8) bekezdésében foglaltakra. 

 

4.5. Szerződéskötés a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ha az összegezésben a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint eljárva. 

 

4.6 Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használata 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az EKR használata során a 424/2017. (XII.19.) 

Korm. rendelet alábbi rendelkezéseiben foglaltakra: 

- 10. §, 11. §, 12. § - az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus 

úton megtett nyilatkozatok követelményei 

- 13. § - a képviselettel kapcsolatos követelmények az elektronikus úton megtett 

nyilatkozatokkal kapcsolatban  

- 15. § - elektronikus bontás 

- 16. § - az ajánlattételi határidő üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása  

- 18. § - az ajánlat módosítása  

- 20. § (1) bekezdés - iratbetekintés  



 13 

továbbá üzemzavar, üzemszünet esetére a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre. 

 

5. MŰSZAKI ADATOK 

 

Az közbeszerzés tárgyának műszaki adatait: 

• felhasználási helyek neve, címe, POD azonosítója, a felhasználási hely jellege, 

• mértékadó éves fogyasztás, tervezett fogyasztás a szerződött időszakban, 

• jelenlegi kereskedő megnevezése, 

• elosztói engedélyes neve és címe 

a jelen közbeszerzési dokumentáció 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

6. ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS 

 

Az ajánlatkérő elektronikus árlejtés alkalmazásával választja ki a nyertes ajánlattevőt. 

Ez a tárgyalás egy olyan speciális módja, amikor a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott 

szabályok betartásával az ajánlattevők úgynevezett dinamikus licitálással korábbi árajánlataiknál 

kedvezőbb ajánlatokat tesznek és így alakítják ki a végső ajánlatot. 

6.1 Az ajánlattevők csak a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontja szerinti ellenszolgáltatásra (nettó 

ajánlat ár Ft/kWh) licitálhatnak. 

6.2 Az ajánlattevők számára az alábbi információk lesznek elérhetők az elektronikus árlejtés 

során:  

• az árlejtés induló értéke (minden ajánlattevő saját korábbi legjobb érvényes ajánlata), 

• az árlejtés időtartama, a meghosszabbítások időtartama (5 perc), ha a befejezési időpont 

előtti meghatározott intervallumban (5 perc) új megajánlás érkezik, 

• a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbség értéke (0,05 Ft/kWh), 

• a rendszerbe bevihető értékek közötti maximális különbség értéke (200 Ft/kWh), 

• adott ajánlattevő megajánlásainak számszerű értéke, helyezési sorszáma (a rangsorban 

elfoglalt helye), és az ajánlat megtételének időpontja, 

• a legjobb ajánlat értéke,  

• az árlejtés befejezéséig hátralévő időtartam, 

• az esetlegesen meghosszabbított árlejtés esetén a meghosszabbítás befejezéséig hátralévő 

időtartam, 

• az aukció lezárást követően az érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket a lebonyolító 

elektronikus úton tájékoztatja a bírálati szempont tekintetében kialakult rangsorról, 
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továbbá a tájékoztatásban ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A rangsor közlése még nem 

tekinthető az eljárás eredményéről történő tájékoztatásnak. 

6.3 Az elektronikus árlejtés lebonyolításának menete a következő lesz:  

Az elektronikus árlejtés alkalmazására a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

Kr) foglaltak szerint kerül sor. 

Az elektronikus árlejtés végleges időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi az eljárásban ajánlatot 

benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg, elektronikus úton, értesíti, legkésőbb az árlejtés napját megelőző 

ötödik munkanapig. Az értesítést az ajánlatkérő úgy küldi meg, hogy annak tartalmát az 

ajánlattevők az elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként az értesítésben megjelölt időpont előtt 

legalább öt munkanappal megismerhessék. 

Az ajánlattevők az elektronikus árlejtés időpontját megelőzően Internet hozzáférés birtokában 

bejelentkezést követően beléphetnek az árlejtési felületre. 

Az ajánlatkérő, illetve az aukciós szolgáltató legalább 24 óra időtartamban lehetővé teszi az 

ajánlattevők részére a rendszer kipróbálását és azt, hogy megismerkedjenek az elektronikus árlejtés 

lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésével. 

Az árlejtés mindaddig folytatódik, amíg új ajánlat érkezik. Az árlejtést az ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) 

bekezdése szerint zárja le. 

6.4 Az ajánlattevők az alábbi feltételek mellett tehetik meg új ajánlataikat:  

Az ajánlatkérő az árlejtés induló értékének ajánlattevőnként, a benyújtott ajánlatokban szereplő 

megajánlásokat határozza meg. 

Az árlejtés során az ajánlattevőnkénti induló értékhez képest korlátlan számú további, kizárólag 

kedvezőbb (alacsonyabb) ajánlat tehető a Kr. 22. § (4) bekezdése szerint az árlejtési szabályok 

figyelembevétele mellett. 

Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során egy adott ajánlattevő esetében a korábbi ajánlata és új 

ajánlata között minimálisan 0,05 Ft/kWh kell, hogy legyen a különbség. 

Az árlejtéses árverseny tervezett időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés befejezési időpontját 

megelőző 5 percben új ajánlat érkezik, az árlejtés időtartama az árlejtés tervezett befejező 

időpontjától számítottan, automatikusan 5 perccel meghosszabbodik.  

Az árlejtéses árverseny (az aukció) akkor ér véget, ha az utolsó 5 percben új ajánlat nem érkezik.  

6.5 Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzői, a 

rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírások: 

Az aukciós rendszer használatát az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban EKR) 

támogatja. A rendszer interneten, böngésző alkalmazásával (például: Mozilla, Firefox, Google 
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Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge) az alábbi elérési útvonalon áll rendelkezésre: 

https://ekr.gov.hu 

Kérjük, oldalukon engedélyezze a felugró ablakokat, mert tiltásuk esetén néhány funkció 

működésében nem várt anomália történhet. 

Ezen rendszer használata mobil eszközön nem támogatott. 

A rendszerrel kapcsolatos információval a rendszer üzemeltetője, a NEKSZT Nemzeti Elektronikus 

Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ügyfélszolgálata a helpdesk@nekszt.hu e-mail címen, 

valamint a +36 1 465 8899 telefonszámon áll rendelkezésére munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig. 

 

 

6.6 A Kr. 15. § ( 7) pontja alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés 

becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § 

(4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az 

elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás során ismerteti. 

6.7. Amennyiben valamely ajánlattevő az elektronikus árlejtésen nem tesz ajánlatot, vagy nem vesz 

részt, úgy az elektronikusan beadott ajánlatát tekinti ajánlatkérő végleges ajánlatnak, így az abban 

megadott ellenszolgáltatás értékére áll be az ajánlati kötöttsége az aukció lezárását követően. 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az elektronikus árlejtéshez gondoskodjanak 

tartalék számítógépről, mobilinternetről, illetve a kapcsolattartó személy folyamatos 

elérhetőségéről az ajánlatban megadott mobiltelefon számon! Ajánlatkérő és lebonyolító az 

ajánlattevőknél fellépő műszaki problémákért, Internet kimaradásért nem vállal felelősséget! 

 

Az árlejtés tervezett időpontja: 2018. augusztus 22. az 1. rész vonatkozásában 11:00 óra, a 2. 

rész vonatkozásában 12:00 óra. 

 

MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Iratminták 

2.1 és 2.2 sz. melléklet: Szerződéstervezetek 

3. sz. melléklet: Műszaki adatlap 

4.1 és 4.2 sz. melléklet: Műszaki leírások 

 

https://ekr.gov.hu/
mailto:helpdesk@nekszt.hu

