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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – (mint eljárást megindító felhívás) 

 

(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII. tv. – „Kbt.” – 115. § (1) bek. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, a Kbt. 112. § 
(1) bek. b) pont szerinti eljárásrendben, a Kbt. 113-116. §-ban meghatározott eltérésekkel) 

 

1. Az ajánlatkérő adatai: 

 

Báránd Község Önkormányzata  

4161. Báránd, Kossuth tér 1. sz.  
Telefon: 06-54 466-030 

e-mail: polgarmester@barand.hu 

képviseli: Dr. Kovács Miklós polgármester 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme és annak indokolása: 

 
Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek az építése (a 

meglévő rendszer korszerűsítése és bővítése) Báránd településen” beszerzés, mint építési beruházás tárgyában.  

 
A beszerzés – értékét tekintve – az unós értékhatárt el nem érő beszerzési rezsim hatálya alá tartozik, ezért a beszerzés és annak érdekében 

lefolytatott eljárás során a Kbt. HARMADIK RÉSZE szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra, a jelen eljárást ajánlatkérő 

hírdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendi szabályai szerint folytatja le, az eljárás jelen lefolytatását a Kbt. 115. § (1) 

bekezdésében írt jogi alapon állónak tekinti.   

 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indokaként ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás becsült értéke nettó 300 millió HUF értéket nem 
haladja meg. Tárgyalás szükségességét továbbá ajánlatkérő a beszerzéshez kapcsolódóan megkötendő szerződés feltételeiben – különösen a 

beruházás műszaki tartalma, a beruházás végrehajtása, szerződéses kötelmek, a szavatossági és garanciális feltételek meghatározása, ezek 

biztosítása, mindezek alapján az ellenszolgáltatás meghatározása és annak kiadási tételenként való részletezése tekintetében, továbbá a 
munkavégzés ütemezése és annak befejezése (főként az ajánlatkérő által meghatározott befejezési határidő csökkentése) – a szerződés 

tartalmában, csak az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások során határozható meg teljes pontossággal. 

 
Ajánlatkérő jelen beszerzése során a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a Kbt. személyi hatálya alá, nyilvántartási azonosítója: 

AK 16709.  

 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye, pénzügyi feltételei: 

 

Az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei az ajánlattételi felhívással egyidejűleg kerül átadásra (megküldésre), a dokumentáció 
mellékleteit számítógépes adathordozón szerkeszthető formátumban az ajánlatkérő által a Kbt. 115. § (2) bek. alapján ajánlattételre felhívott 

öt gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) adja át ajánlatkérő. A dokumentációt ennek megfelelően az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja 

ajánlatkérő, a rendelkezésre bocsátás a dokumentáció tekintetében és annak mellékletét képező dokumentumok, iratminták, és 
szerződéstervezet, a felhívás vonatkozásában e-mail-en való megküldéssel  történik.. 

 
Ajánlatot kizárólag a jelen felhívással ajánlattételre felhívott ajánlattevő tehet, ajánlatkérő az ajánlattevők kiválasztásakor – és ajánlattételre 

való felhívásuk során - biztosította a mikro-, kis-, vagy középvállalkozások részvételét az eljárásban. 

 
A felhívás és a dokumentáció ajánlatkérő székhelyén – a megküldöttel azonos tartalommal - is elérhető ajánlattevők részére.  

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

A beszerzés tárgya:  

„Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek az építése (a meglévő rendszer korszerűsítése és bővítése) Báránd településen”, 
meghatározott építési tevékenység alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további részeknek a 

cseréjével összefüggő korszerűsítés és a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózat átépítése, tervezési és engedélyezési tevékenyéggel együtt.  

 
Ajánlatkérő a beszerzéshez kapcsolódóan és a 322/2015. (X.30.) Korm r. alapján – rögzíti: A beszerzésben érintett beruházás célja az 

ajánlatkérő működéséhez és feladataihoz kapcsolódó közvilágítási hálózat átépítése (korszerűsítése és bővítése) olyan műszaki megoldással, 

mely a jelenleg üzemelő rendszerhez képest korszerűbb megoldásként a közvilágítás során felhasznált villamos energia mértékét csökkenti, 
ezáltal megtakarítást tesz lehetővé az ajánlatkérőre a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatai alapján háruló költségekben. Az energia-

megtakarítás környezetvédelmi szempontot is szolgál. A beruházás eredményeként létrejövő rendszer új és korszerű műszaki megoldásként 

az üzemelés biztonságát és megbízhatóságát szintén növeli. Ajánlatkérő a beszerzéshez végzett tervezést és építési tevékenységet, valamint 
annak eredményét a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. szabályainak való megfelelés szerint kéri végrehajtani, a tervezés a 

vonatkozó kormány rendelet 2. § (1) bek. alapján az építési beruházással összekapcsolható. 

 
Ajánlatkérő elvárása, hogy a közbeszerzés eredményeként a közvilágítás megvilágítási szintje és a bevilágított felület mértéke (nagysága) a 

jelenleg üzemelő közvilágítási hálózathoz képest ne csökkenje.  

 
 

A beszerzés mennyiségét az alábbi tevékenységek szerint adja meg az ajánlatkérő: 

 

A) Tervezés:  

 

A nyertes ajánlattevő feladata – a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint – a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer 
korszerűsítéséhez és bővítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati engedélyessel, a település 

jegyzőjével történő jóváhagyatása, a terveket illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét 

véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek szerint jóváhagyott végleges kiviteli tervek megléte.  
 

A kiviteli tervnek  ki kell terjednie az alábbiakra is: 
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- Az üzemelő közvilágítási rendszert és a bemérést össze kell hangolni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., mint illetékes 

hálózati engedélyes legalizációs hálózati térképével. 

- Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell. 
- Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló elemeiről. 

- Oszlopszintű leltár az oszlopokra szerelt aktív hálózati elemekről. 

- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és az azokra felszerelt aktív hálózati elemek 
közötti tulajdoni határ megjelölése. 

- A forgalomtechnikai tervek (forgalom-korlázotási tervek). 

- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó feszültségmentesítési ütemezés. 
 

Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó kiviteli tervekre, azok benyújtása előtt ajánlatkérő hozzájárulását kell 

kérnie, ajánlatkérő csak a dokumentációban megadott megvilágítási szintet biztosító és legalább a dokumentáció részét képező műszaki 
leírásnak megfelelő energiamegtakarítást eredményező olyan kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban 

tett és ajánlatkérő által elfogadott ajánlatnak megfelelő lámpatestek alkalmazásával biztosítja a kivitelezést. Nyertes ajánlattevő feladata a 

kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése és szükséges engedélyeztetése az önkormányzati utak 
esetében az ajánlatkérővel, országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza esetében az utak kezelőjével. Nyertes 

ajánlattevőnek feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése is. Ajánlatkérő jogdíj fizetése nélkül jogosult az ajánlattevő által 

elkészített bármely tervnek az általa a továbbtervezésére, átdolgozására, mivel az ajánlatkérőt e terveken a felhasználói jogok teljes körűen 
megilletik.  

 

 B) Kivitelezés: 

 

A kivitelezést az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott a közbeszerzési eljárásnak megfelelően elkészített engedélyes 

tervdokumentáció alapján, annak megfelelően kell elvégezni. 

 

a. A jelenlegi közvilágítási rendszer 
Jelenleg 512 db világítótest 32.829 W beépített teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző 
teljesítményfelvételű hagyományos működésű lámpa. A megvalósítani tervezett korszerűsítési és bővítési projekt, a jelenleg üzemelő 

közvilágítási aktív hálózatnak az egészét érinti. 

 

b. A korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer 
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestet (azaz 512 db-ot) 

LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki és az érintett aktív elemek elhelyezéséhez és üzemeléséhez szükséges passzív hálózatot is 
átépíti és szereli. Ezzel a korszerűsítésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye legalább 17.876 W-ra csökken, míg a 

bővítetéssel érintett (a bővítés során 154 db. LED fényforrású lámpatest kerül beépítésre a hozzá tartozó passzív elemek építésével együtt) 

lámpatestek beépített teljesítménye legfeljebb 2.464 W érték lehet. A korszerűsítés és bővítés eredményeként létrejövő hálózat 
lámpatesteinek összes teljesítménye nem haladhatja meg a 20.340 W értéket. 

 

A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi közvilágítási passzív elemek felhasználásával – 
szükségszerű átépítésével a bővítés esetén ennek a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek kiépítésével - végzett olyan 

tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak a 
leszerelését és az új lámpatestek beépítését, továbbá a bővítés eredményeként létrehozott közvilágítási elosztó hálózatra és annak passzív 

elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a beépített LED lámpatestek üzemelésre alkalmas állapotban való műszaki átadás-átvételét 

jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való illesztések biztosításával. A kivitelezés magában foglalja a leszerelt lámpatestek és más 
hálózati elemek az ajánlatkérő által megjelölt helyre való elszállítását is. A beépítésre kerülő lámpatestek és üzemelésükhöz szükséges 

anyagok, szerelvények és tartozékok biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. A kivitelezési tevékenység magában foglalja a 

bekötővezetékek szükségszerű cseréjét és átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását. A kivitelezés alatt szükséges feszültség 
alatti munkavégzés. 

 

A részletes közbeszerzési műszaki leírást és a tervdokumentációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek a felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott LED technológiát jelentő lámpatestek, vagy ezekkel egyenértékű lámpatestek beépítésére kell ajánlatot 

adnia. Az egyenértékűséget az ajánlatban – a felhívás és a dokumentáció tartalma szerint - igazolni kell.  

 
A kivitelezéssel megvalósított építmény a továbbiakban: Létesítmény. A Létesítmény meghatározását a dokumentáció tartalmazza.   

 

C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel 

 

Az ajánlatkérő a Létesítményt egészében veszi át az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései szerint. A műszaki átadás-átvétel előfeltétele a közvilágítási elosztói hálózatot üzemeltető engedélyes által kiadott 
megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a kivitelezés befejezésével a közvilágítási változásbejelentést a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni és 

azt az illetékes hálózati engedélyessel jóvá kell hagyatnia. Az eredményes műszaki átadás-átvétel további feltétele a korszerűsített és bővített 

közvilágítási rendszer beüzemelése és üzemi próbájának eredményes elvégzése, üzemi próba 8 óra folyamatos – meghibásodás nélküli és 
valamennyi lámpatestre elvégzett - üzemet jelentő működés. 

 

Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg. 

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytatja: 

 
Vállalkozási szerződés „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek az építése (a meglévő rendszer korszerűsítése és bővítése) Báránd 

településen”, meghatározott projekt tekintetében vett építési tevékenység megvalósítására és a szerződésben vállalt további kötelezettségek 

teljesítésére. 

 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

 
A közbeszerzés megvalósítására megkötött szerződést annak hatálybalépését követő 210 nap időtartamig kell teljesíteni.  
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7. A teljesítés helye: 

 

Ajánlatkérő közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat és annak elemei, az ajánlatkérő közigazgatási területe.  

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

 
Kifizetés: a számla annak kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel ajánlatkérő közvetlen teljesítésével a szerződés műszaki átadás-

átvételén alapuló végteljesítést követő elszámolás – és a használatba vételi engedély feltételéhez kötött teljesítési igazolás - alapján a 

szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően. Az elszámolás tekintetében vett számla banki átutalással kerül megfizetésre, az 
ellenszolgáltatásra vonatkozó számla Áfa fizetés alá esik. A pénzügyi teljesítés az ajánlatkérő közvetlen kifizetését jelenti, ennek fedezete az 

ajánlatkérő saját forrása, az Áfa fizetés fedezetét ajánlatkérő szintén saját forrásból biztosítja. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat 

mértéke a szerződő hatóságra vonatkozó szabályok Ptk.-ban meghatározott rendelkezései alkalmazásával (2013. évi V. tv. – „Ptk.” - 6:155. § 
(1) bekezdése) került meghatározásra, fizetési késedelem felmerültekor a követelések behajtásával kapcsolatos költségek viselése a Ptk. 

6:155. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik. A fizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A. §-ában 

foglaltak teljesítése.  
 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. hatálya alá tartozó szerződésre tekintettel az előlegszámla mellett biztosítja a szállítói előleget, a 

dokumentáció és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés tartalma szerint, az előleg mértéke a szerződés nettó ellenszolgáltatása 
(nyertes ajánlattevőt megillető díj) 5 %-ának megfelelő érték. 

 

9. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége: 

 

Nem. 

 

10. Részajánlattétel lehetősége: 

 

Nem. 

 

11. Az ajánlat(ok) értékelési szempontja: 

 
Legjobb ár-érték arány (Kbt. 76 § (2) bek. c) pont) amelyben 

 

- 1. Ár – Súlyszám: 100 
 

- 2. Minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés ISO:9001 minőségirányítási rendszer tekintetében - Súlyszám: 10 

a) Ajánlattevő rendelkezik villanyszerelési tevékenyégre vonatkozó ISO:9001, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási 
tanúsítvánnyal vagy ISO:9001 minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedéssel (100 pont) 

b) Ajánlattevő sem tanúsítvánnyal, sem intézkedéssel nem rendelkezik (1 pont) 

 

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

 
Részvételi feltételek: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, akivel Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseknek megfelelő kizáró okok fennállnak. 

 

13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok: 

 

13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód: 

 
P1.) .) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. 

§ (1) bekezdés b) pontja alapján a 2014, 2015. és a 2016. üzleti 

évek számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező 
mérleget és eredmény-kimutatást egyszerű másolatban.  

 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

 

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 

után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 

igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt 
a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó huszonöt-

millió HUF összeget. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (4) bekezdéseire. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt mérleg és eredmény-
kimutatás alapján megállapítható, hogy a felhívás megküldését 

megelőzően közzétett számviteli törvény szerinti beszámoló 

közzétételével lezárt három üzleti évből (azaz a 2014, 2015, 2016. 
üzleti évek közül) egynél több üzleti évben veszteségesen működik. 

 

 

13.2. Műszaki és szakmai alkalmasság 
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód: 
 

M1.) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. 

§ (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás 
keltezésétől visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) 

legjelentősebb az M.1. pont szerinti teljesítéseinek az ismertetését. 

Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) 
bekezdése szerint kell igazolni. 

 

A referenciaigazolás(ok)ból, illetve a referencianyilatkozat(ok)ból 
egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági feltételek 

teljesülésének. A referenciaigazolás(ok)nak, illetve a 
referencianyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell legalább: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését 

- a teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal. Az ajánlatkérő a 
teljesítés alatt az építési beruházás sikeres műszaki átadás-

átvételének az időpontját érti. Ennek kell a megadott referencia 

időszakba esnie. 
- a teljesítés tárgyát az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

pontossággal, 

- az ellenszolgáltatás nettó összegét,  
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek megfelelően történt. 

 
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az 

alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös 

ajánlattevőként teljesített szerződés alapján a közös ajánlattevők 
egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy a referenciát 

bemutató gazdasági szereplő által szállított rész tartalma, műszaki, 

mennyiségi adatai, paraméterei, ellenértéke, mennyisége is 
megadandó, ugyanis az ajánlatkérő csak és kizárólag a 

teljesítésnek az alkalmasságot igazolni kívánó 

személyre/szervezetre eső tartalmát, mennyiségét veszi 
figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

vizsgálata során. 

 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 24.§ (2) bekezdés szerinti igazolási módra, illetve utal a 

Kbt. 140. § (9) bekezdésére. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

M1.) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az 

ajánlattételi felhívás keltezésétől visszafelé számított megelőző öt 

évben (60 hónap)  rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített 
(sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) kivitelezési 

referenciákkal:  

- rendelkezik összesen legalább nettó huszonöt-millió HUF értékben, 
közvilágítási rendszer kiépítésére és/vagy korszerűsítésére és/vagy 

bővítésére vonatkozó referenciával (az M.1. pont szerinti alkalmassági 

követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető). 

14. Az ajánlattételi határidő: 

 

2017. 09. 28. 10:00 óra  

 

15. Az ajánlat(ok) benyújtásának címe: 

 

4161. Báránd, Kossuth tér 1. sz. (Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal) 

 

16. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 

 
Magyar (az ajánlat más nyelven nem nyújtható be) 

 

17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak meghatározása: 

 

Helye: 4161. Báránd, Kossuth tér 1. sz. (Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal) 

Ideje: 2017. 09. 28. 10:00 óra 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. 

 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 

Az ajánlati kötöttség beálltától számított 30 nap. 

 

19. A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: 

 

19.1. Jótállás:  
A nyertes ajánlattevő legalább 180 hónap jótállási kötelezettséggel tartozik.  

 

Nyertes ajánlattevő a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. A jóteljesítési 
biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, a nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségeinek teljesítését 

biztosítja a biztosíték rendelkezésre bocsátásától kezdődően. A jóteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell 

lennie a legkésőbb átadott Létesítmény Rész sikeres műszaki átadás-átvétele napjától az utolsóként átadott Létesítmény Részre vonatkozó 
jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték kezdő összege az Ajánlati Ár (szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 5%-ának 

megfelelő forint összeg, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén teljesítendő. Az egyes 

Létesítmény Részekre vonatkozó jótállás kezdő napja az adott Létesítmény Rész műszaki átadás-átvételének a napja, azonban a jóteljesítési 
biztosítékot a nyertes ajánlattevő csak a legkésőbb átadott Létesítmény Rész sikeres műszaki átadás-átvétele napjától köteles rendelkezésre 
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bocsátani. Amennyiben valamely Létesítmény Rész tekintetében a jótállási kötelezettség teljesült, akkor az adott Létesítmény Rész 

ellenértékének az Ajánlati Árhoz viszonyított arányának mértékében csökkenthető a jóteljesítési biztosíték összege.  

 
19.2. Késedelmi kötbér:  

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti bármely teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, 

akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér napi összege Létesítmény teljes ellenértéke 0,5 %-ának megfelelő forintösszeg. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége az Ajánlati Ár 30%-ának megfelelő összeget eléri, az 

ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, valamint a teljesítési biztosíték igénybevételére és teljesítés elmaradása miatti kötbér 

követelésére. 
 

19.3. Teljesítés elmaradása miatti kötbér:  

A teljesítés elmaradásának időpontjában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében még át nem adott Létesítmény Részek 
ellenértékének 50%-a. Az ajánlatkérő a teljesítés elmaradása miatti kötbérre vonatkozó igényét a teljesítési biztosíték erejéig annak terhére 

egyenlíti ki. 

 
 19.4. Nyertes ajánlattevő a jogszabályok szerinti szavatossági és a szerződéstervezetnek megfelelő jótállási kötelezettséggel tartozik.  

 

20. Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:  

 

A szerződés nem EU alapokból finanszírozott.   

 

21. Az első tárgyalás időpontja: 

 

Helye: 4161. Báránd, Kossuth tér 1. sz. (Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal) 
Ideje: 2017. 10. 09. 10:00 óra 

 

22. A tárgyalás lefolytatásának menete és annak alapvető szabályai: 

 

Az ajánlatkérő ajánlatok beérkezésének időbeli sorszáma szerinti fordított sorrendben előreláthatólag 1 órás időközönként egyenként (külön-

külön) tárgyal az ajánlattevőkkel. Az Ajánlattevőkkel való tárgyalásra folyamatosan egy napon kerül sor.  Ajánlatkérő lehetőleg egy 
tárgyalás alapján – azaz nem több tárgyalási fordulóban - kíván döntést hozni. A tárgyalások során a végleges ajánlatokat írásban is meg kell 

adni a tárgyalások befejezésekor, az ajánlati adatlap (felolvasólap) kitöltésével.  

 
A tárgyalás alapvető szabályai: 

- A tárgyalás alapját az ajánlattevő által benyújtott írásbeli ajánlat képezi. 

- A tárgyaláson a felek az ajánlat bírálati szempontról, az ajánlatkérői igényekről, elvárásokról és a szerződés 
feltételeiről tárgyalnak. 

- Ajánlattevő a tárgyalás során az ajánlatában foglalt megajánlásoknál csak ajánlatkérő számára kedvezőbb 

megajánlásokat tehet. 
- A tárgyaláson elhangzó nyilatkozatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet a tárgyalás lezárását követően a 

felek részéről kijelölt egy-egy képviselő ír alá. 
- A tárgyaláson kizárólag ajánlatkérő képviselői, illetve a nevében / megbízása alatt eljáró személyek, (együttesen: 

ajánlatkérő), valamint az ajánlattevő tárgyalásra és döntésre jogosult képviselői vehetnek részt. 

- Tárgyalási jogkör nélkül jelen lehetnek ajánlattevő részéről más személyek is, akik jelenlétéhez a tárgyalási jogkörrel 
bíró képviselő hozzájárul. 

- Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részéről nincs jelen képviseleti jogkörrel bíró 

személy, vagy ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra. 
 

A tárgyalás lefolytatásának szabályai: A tárgyalás alapvető célja az, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő 

ajánlattevővel köthessen a számára legkedvezőbb feltételekkel szerződést. A tárgyalás nem járhat a közbeszerzés tárgyának és 
feltételeinek olyan lényegi megváltozásával (módosításával), amely torzíthatja a versenyt, vagy az ajánlattevők, mint gazdasági 

szereplők esélyegyenlőségét sérthetné, továbbá, mely olyan következménnyel járhatott volna, amely alapján ajánlattevő részvételi 

jelentkezést sem nyújtott volna be. Az ajánlattevő a tárgyalás alatt, csak írásban módosíthatja, vagy erősítheti meg a felolvasólapon tett 
ajánlatát, új felolvasólap kitöltésével. 

 

A tárgyalási jegyzőkönyvben az ajánlatkérő különösen az alábbiakat rögzíti: 
- Ajánlattevő megjelent képviselőit, tárgyalási jogosultságát; 

- A tárgyalás helyét, időpontját, tárgyát, résztvevőit; 

- Az Ajánlattételi Felhívás, illetve benyújtott ajánlat azon pontjait, amelyeket a tárgyaláson a felek valamelyike 
módosítani javasol, ennek indokával együtt, valamint a másik fél erre adott válaszokat; 

- A véglegesített, elbírálásra javasolt ajánlat egyeztetése és ennek rögzítése; 

- A tárgyalás berekesztésének tényét, időpontját, a véglegesített ajánlatokhoz fűződő kötöttségre való figyelmeztetést; 
- Az eljárás további menetéről szóló tájékoztatást; 

- A tárgyaló felek aláírásait. 

 

23. Egyéb feltételek: 

 

23.1. Az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, 

valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 
 

23.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
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23.3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 
23.4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely a dokumentációnak megfelelő információkat foglalja magában, az ajánlati 

felolvasólap mellett csatolni kell az ajánlati ár (ellenszolgáltatás) értékének megfelelő tételes költségvetést is. 

 
23.5. A felhívásban előírt biztosíték(ok) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

 

23.6. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során 

meg kell felelni. 

 
23.7. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 
23.8. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja. 

 

23.9. Az ajánlatokat a megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban, 1 db eredeti papír alapú példányban és 1 db példányban 
elektronikus adathordozón (Pen drive) is be kell nyújtani, Pdf vagy más, tovább nem módosítható formátumban. Az ajánlatok tartalmára a 

felhívásban és a dokumentációban foglaltak az irányadóak. 

 

 Az ajánlatok csomagolására vonatkozó előírások: 

 

Az ajánlatokat zárt borítékban (dobozban) közvetlenül vagy postai úton kell eljuttatni az ajánlati felhívásban megjelölt benyújtási helyre az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya 

kivehető. 

 
Az ajánlat példányait (Azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni (zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 

csomót matricával, az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak 

alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen). A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok 
szerepelhetnek: 

- Ajánlatkérő neve és címe, 

- Ajánlattevő neve és címe, 

- az ajánlat tárgya: „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek az építése (a meglévő rendszer korszerűsítése és 

bővítése) Báránd településen”, meghatározott projekt tekintetében vett építési tevékenység.  

- megjegyzés: „Ajánlat – 2017. 09. 28. 10:00 óra előtt felbontani tilos!” 

 

23.10.  Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (5) bekezdése szerint teljesíti. 

 

23.11. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésének és benyújtásának, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan felmerült költségeit 
maga viseli és azt ajánlatkérő semmilyen formában nem téríti meg. 

 
23.12. Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával – külön nyilatkozata nélkül is - tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás során tett 

ajánlata és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatai, valamint nyertessége esetén az ajánlatkérővel megkötött szerződése, ill. annak teljesítésével 

kapcsolatos valamennyi dokumentum és nyilatkozat vonatkozásában az ajánlatkérő tekintetében bármely hatósági, vagy más felügyeleti 
ellenőrzésre jogosult valamennyi hatóság és szervezet ellenőrizheti, ajánlattevő az ellenőrzés eredményes végrehajtása érdekében a 

szükséges mértékben köteles közreműködni. 

 
23.13. A kivitelezett LED technológának olyan lámpatestekkel kell megvalósulnia, melyek biztosítják a felhívásnak megfelelő éves 

energiafogyasztás teljesülését. A dokumentációban meghatározott lámpatesteket ajánlatkérő olyannak tekinti, mely megfelel a felhívásban és 

dokumentációban foglaltaknak. 
 

Abban az esetben, ha az ajánlattevő nem az ajánlati dokumentációban meghatározott - hanem azokkal egyenértékű - lámpatestek beépítésére 

tesz ajánlatot az ajánlatában igazolnia kell a következőket: 
 

a) Azt hogy a beépítésre kerülő lámpatestek megvilágítási szintje a dokumentációban foglaltaknak megfelel. Az ajánlattevőknek csatolni kell 

a megvilágítási szintet igazoló számítást és ahhoz kapcsolódó annak megfelelő megvilágítási tervet.  
 

A számításoknak teljesíteniük kell az MSZ EN 13201-2 szabvány által előírt paramétereket és a dokumentációban előírt ME4, ME5, és ME6 

úthelyzetek esetében – a dokumentácó részét képező számítások szerint – alkalmazott értékékeket. 
 

b) Azt, hogy a lámpatestek biztonsági vizsgálata a dokumentációban meghatározott 2006/95/EC Low Voltage direktívának és az EN60598, 

EN62471:2008 (Fotóbiológia szabványossági megfelelőség), vagy azzal egyenértékű szabványoknak megfelel, továbbá igazolni kell azt is, 
hogy a frekvenciamegfelelőség (EMC) megfelel az EMC szabványnak (CISPR 15:2009+A1+A2, IEC 61000-3-2:2005+A1+A2, IEC61000-

3-3:2008, IEC 61547:2009) vagy ezzel egyenértékű direktívának. A beépítésre kerülő  lámpatestek üzemelés alatti rádió frekvencia zavarási 

(EMC) megfelelőségét igazolni kell. Az ajánlattevőknek csatolni kell ezen megfelelőségeket (Fotóbiológiai megfelelőség és EMC 
megfelelőség) igazoló olyan tanúsítványt, melyet az ajánlattevőtől, a  gyártótól és a forgalmazótól tulajdonosi és irányítási szempontból is 

független akreditált tanúsító szervezet (pl. TÜV, vagy más tanúsító szervezet) adott ki, és mely az ajánlattétel időpontját megelőzően 

kiállított. A tanúsítványhoz  csatolni kell,  ezen tanúsító szervezet által végzett EMC mérési jegyzőkönyveket is.  
 

c) A beépítésre kerülő LED technológiának rendelkeznie kell legalább  IP  67 értékű védettséggel. A lámpatestek IP védettségét és annak 

értékét ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolt olyan tanúsítvánnyal kell igazolnia, melyet az ajánlattevőtől, a gyártótól és a forgalmazótól 
tulajdonosi és irányítási szempontból is független akreditált tanúsító szervezet (pl. TÜV, vagy más tanúsító szervezet) adott ki, és mely az 

ajánlattétel időpontját megelőzően kiállított.  
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d) Az ajánlat szerinti LED technológiát biztosító lámpatesteknek rendelkezniük kell a beruházással érintett közvilágítási elosztórendszert 

üzemeltető hálózati engedélyes (illetékes hálózati engedélyes az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.) által kiadott – az ajánlattételi határnapon 

érvényes - rendszerengedéllyel. Az ajánlattevőknek csatolni kell az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által, az ajánlattétel időpontját 
megelőzően kiállított és az ajánlattétel időpontjában is érvényes rendszerengedélyt. 

 

e) A beépítésre kerülő LED technológiának rendelkeznie kell az IP védettség fenntartása mellett olyan megoldással, mely a nyomás 
kiegyenlítést biztosítja. A beépítésre kerülő lámpatestek  élettartama legalább 50 ezer üzemóra. Az ajánlathoz csatolni kell gyártó által 

kiadott gyártói nyilatkozatot az IP védettség fenntartása mellett alkalmazott nyomáskiegynelítéssel kapcsolatos megoldásról és a minimális 

élettartam üzemórájáról.  
 

f) A lámpatestek beépített LED maximum öszteljesítménye a dokumentáció mellékletét képező táblázatban megjelölt értékeket jelenti. 

 
A lámpatestek elvárt káprázati besorolása a három lámpatesttel egyenértékű lámpatestek esetében K1. A színhőmérsékleti érték legalább 

3.800 és legfeljebb 4.200 Kelvin érték mind a dokumentációnak megfelelő lámpatesttípussal (lámpatestekkel) egyenértékű lámpatesttípusok 

(lámpatestek) tekintetében. A lámpatestek jelen pontban foglalt megfelelőségét gyártó által kiadott gyártói nyilatkozattal és olyan mérési 
jegyzőkönyvvel kell igazolnia, melyet az ajánlattevőtől, a gyártótól és a forgalmazótól tulajdonosi és irányítási szempontból is független 

szervezet adott ki, és mely az ajánlattétel időpontját megelőzően kiállított.  

 
A gyártói nyilatkozatnak és a mérési jegyzőkönyveknek tartalmaznia kell lámpatestenként a beépített (felvett) LED maximum 

összteljesítményt, névleges maximális teljesítményt, a fényárami teljesítményt és a színhőmérséklet értéket és a káprázati besorolás értékét. 

 

g) A lámpatesttípusokkal egyenértékű lámpatesteknek rendelkezniük kell a gyártó által kiadott magyar nyelvű szerelési és használati 

útmutatóval. A magyar nyelvű szerelési és használati útmutató meglétét gyártó által kiállított gyártói nyilatkozattal vagy a szerelési és 

használati útmutató csatolásával kell igazolni. 
 

 

(Báránd, 2017. 09. 07.) 


