
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

56/2011. (IV.13.)  
határozata 

 
Polgármesteri Hivatal energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítése 

beruházás közbeszerzési eljárásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
a Polgármesteri Hivatal energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítése 
közbeszerzés ajánlattételi felhívását a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                Melléklet az 56/2011. (IV.13.) határozathoz 
 
 

TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
4642 Tornyospálca, Rákóczi út 23. 

 
 
 

 
 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
ÉS 

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal 
energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer 

kiépítésével 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás 

 
 
 

2011. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 
 
A következőkben részletezett ajánlattételi felhívás és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapján ezúton tisztelttel kérjük fel Önöket 
ajánlattételre: 
 
 

1. Ajánlatkérő adatai [Kbt. 249. § (2) bekezdés a) pont] 
 

Ajánlatkérő neve: Tornyospálca Község Önkormányzata 
Levelezési címe: 4642 Tornyospálca, Rákóczi út 23. 

Képviselője: Lukácsi Attila polgármester 

Telefon: 06 (45) 445 001 

E-mail: tornyospalca@axelero.hu 

 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő 
nevében eljáró szervezet a Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kérjük, hogy kiegészítő 
tájékoztatás kérések, valamint további értesítések tárgyában a lebonyolító szervezethez 
forduljanak a következő elérhetőségeken: 
 

Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

H-4800 Vásárosnamény, Ilki út 19. 
Telefon: 06 (30) 475 9494 

Fax:06 (45) 403 536 
E-mail: info@projectexpert.hu 

 
 

2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége [Kbt. 249. § (2) bekezdés b) pont] 
 

20 kWp beépített teljesítményű napelemes (fotovoltaikus) rendszer mechanikus és elektormos 
összeszerelése a vonatkozó szabványok előírásainak betartása mellett. A rendszer 
összeszerelése a következőket foglalja magában: a tartószerkezet összeszerelése, rögzítése, 
napelemek felszerelése, rögzítése, a napelemek elektromos összekötése a DC infrastruktúra 
kialakítása, invertrek felszerelése bekötése, az AC infrastruktúra kiépítése és bekötése az épület 
villamos elosztó szekrényébe. A rendszer magában foglalja az áramszolgáltató és a szabványok 
által megkövetelt védelmeket, beleértve a villámvédelmet is. A teljesítés során kizárólag az 
áramszolgáltató (E-on) által elfogadott inverterek építhetőek be. 
 
A felszerelt napelemek feleljenek meg az EN 61730 szabvány előírásainak, a berendezés feleljen 
meg továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 
61646 szabványban előírt követelményeknek.  
 
Garanciális előírás: gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. 

 
 
3. A szerződés meghatározása [Kbt. 249. § (2) bekezdés c) pont] 

 
Vállalkozási szerződés napelemes rendszer telepítésére   
  
 
4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje [Kbt. 249. § (2) bekezdés d) 

pont] 
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezési munkák elvégzésének határideje a munkaterület átadásától 
számított 90 nap. 
 
 
5. A teljesítés helye [Kbt. 249. § (2) bekezdés e) pont] 

 
Polgármesteri Hivatal Tornyospálca 
4642 Tornyospálca, Rákóczi út 23. 
NUTS: HU323 
 
 
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás [Kbt. 249. § (2) bekezdés f) pont] 
 

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. 
Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult Az ellenérték a 
szerződésben meghatározott mód és tartalom szerint a teljesítést, azaz az igazolt átadás-átvételt 
követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3) bekezdésének figyelembe 
vételével.  
 
 
7. Az ajánlatok bírálati szempontja [Kbt. 249. § (2) bekezdés g) pont] 

 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. 
 
 
8. Alkalmassági követelmények és a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak [Kbt. 249. 

§ (2) bekezdés h) pont] 
 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - Az alkalmasság minimum követelményei 
 
P1:  Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója bármely számlavezető pénzintézetnél vezetett 
bankszámláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 1 éven belül 30 napot 
meghaladó sorban állás volt.  

P2:  Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója 
amennyiben az elmúlt, pénzügyileg lezárt, 2009. évben az adózás előtti eredménye kisebb, 
mint nulla. 

Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak önállóan kell 
megfelelnie. 

 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 
 

P1:  Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell 
valamennyi számlavezető pénzintézetétől, az adott pénzintézet által kiállított, az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot (vagy annak egyszerű 
másolati példányát) a következő tartalommal: 

 

- mióta vezeti a bankszámláját, 
- az igazolás (nyilatkozat) kiállítását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladó 

sorban állás. 
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P2:  Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a Kbt. 66. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a 2009. évre vonatkozó, 
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját egyszerű másolatban. 

 
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetében az ajánlattevőnek a Kbt. 65. 
§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia. A Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében a fenti – 66. § 
(1) bek. a-c) pontok szerinti - alkalmassági követelmények teljesítése érdekében Ajánlattevő 
erőforrást biztosító szervezetet kizárólag akkor alkalmazhat, ha az adott erőforrást nyújtó 
szervezet és ajánlattevő között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 
 
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi 
felhívásban az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő 
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimum követelményei 
 
M1:  Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozója nem rendelkezik az előző három évben 
(2008-2010) összesen legalább 30 millió forint értékű épület villamosenergia igényét 
biztosító, napelemes rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával. 

M2:  Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) 
bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozója nem rendelkezik legalább 1 fő 
villamosipari technikusi végzettséggel, valamint legalább 1 év szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakemberrel. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 
 
M1:  Ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozónak 

az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 68. § (2) 
bekezdés szerinti referenciaigazolást az alábbi tartalommal: 

- az ellenszolgáltatás összege; 
- a kivitelezett rendszer teljesítménye; 
- a teljesítés ideje és helye; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetőségei; 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt. 
 

 
M2:  Ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozónak 

az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember rövid szakmai önéletrajzát, a végzettséget igazoló okiratok másolatát. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) 
pontjában rögzített alkalmassági követelményeken túl a minimum követelményeknek ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval 
együtt is megfelelhet. 
 
9. Hiánypótlás lehetősége [Kbt. 249. § (2) bekezdés i) pont] 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárás során teljes körűen biztosítja. 
 
 
10. Ajánlattételi határidő [Kbt. 249. § (2) bekezdés j) pont] 
 
2011. május 3. 13:00 óra 
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11. Az ajánlat benyújtásának címe [Kbt. 249. § (2) bekezdés k) pont] 
 
Tornyospálca Község Polgármesteri Hivatala – 4642 Tornyospálca, Rákóczi út 23. 
 
 
12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) [Kbt. 249. § (2) bekezdés l) pont] 
 
Az ajánlattétel nyelve: Magyar Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül 
becsatolásra, az ajánlattevők kötelesek annak egyszerű magyar fordítását is az ajánlathoz 
csatolni. 
 
 
13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje [Kbt. 249. § (2) bekezdés m) pont] 
 
Tornyospálca Község Polgármesteri Hivatala – 4642 Tornyospálca, Rákóczi út 23. 
2011. május 3. 13:00 óra 

Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek 
lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont 
(részszempontok) szerint értékelésre kerülnek. 
 
14. Tárgyalás lehetősége [Kbt. 249. § (2) bekezdés n) pont] 
 
Az eljárásban az ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra. 
 
 
15. A szerződéskötés tervezett időpontja [Kbt. 249. § (2) bekezdés q) pont] 
 
2011. május 16. 
 
 
16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja [Kbt. 249. § (2) bekezdés r) pont] 
 
2011. április 18.  
 
 
17. A részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége, kizárása [Kbt. 249. § (2) 

bekezdés s) pont] 
 
Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget jelen eljárásban sem részajánlat, sem többváltozatú 
ajánlattételre. 
 
 
18. A Kbt. 253. § (1) bekezdés alkalmazása [Kbt. 249. § (2) bekezdés sz) pont] 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 253. § (1) bekezdésének rendelkezéseit nem alkalmazza. 
 
19. Egyéb rendelkezések 
 
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésében vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró 
okok hatálya alatt áll. 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) 
– c) pontjaiban, vagy a 62.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. 

Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az 
ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fentiekben hivatkozott kizáró okok 
hatálya alá, a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás megindításának 
időpontjában a kivitelezési munka fedezetével még nem rendelkezik, arra vonatkozóan pályázatot 
nyújt be a KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú ”Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” című pályázati felhívásra. Erre tekintettel ajánlatkérő utal a Kbt. 48. 
§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása a Kbt. 82. §, 
99/A. § (1) bekezdés és a 303. §-ban meghatározott oknak minősül. 
 
Az ajánlat benyújtásának módját, formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 
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