
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

  

1. Ajánlatkérő neve:  
Név: CANOE Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2. 
Telefonszáma: 06 30 863 3649 
Fax: nincs 
Képviseli: Tóth Viktor ügyvezető 
E-mail: viktor.toth@canoekft.hu 
Képviseletében eljár: Kozma Ügyvédi Iroda Dr. Kozma György 
Címe: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. 
Telefonszáma:06-30-283-1982 
Fax: 06-23-414-627 
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu  
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. III. fejezet nemzeti eljárásrend, közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó eljárás. 

 
3. Ajánlatkérő az ajánlattételi közbeszerzési dokumentációt az ajánlattevők részére a 

felhívással egyidejűleg közvetlenül megküldi. 
 
4. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
A 1138 Budapest, Latorca u. 2. felhasználási helyen létesítendő háztartási méretű naperőmű 
kivitelezése. 

Főbb műszaki mennyiség: Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése. A berendezés DC 
oldali villamos teljesítménye 40 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján 
meghatározott villamos teljesítménye 48,89 kVA. 

 
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.  
 
A jelen felhívásban vagy dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra 
történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az 
Ajánlattevőnek kell igazolnia. 
 
CPV kódszámok:  
  Fő tárgy:  45310000-3 
  további:  45421100-5 

45350000-5 
45320000-6 
45321000-3 

 
5. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kíván kötni a 

beszerzés tárgya szerinti tevékenységek ellátására.  
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6. A teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 nap, amelybe a műszaki 
átadás- átvétel ideje nem számít bele. 

 
7. Teljesítés helye: 1138 Budapest, Latorca u. 2. 
 
8. A teljesítésre beadott számla Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt 
teljesítést követően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ 
rendelkezései, valamint a Kbt. a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése 
szerint a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással, forintban (HUF) történik.  
 
A vállalkozó legfeljebb 1 db, az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozási díj 
5%-ának megfelelő összegről szóló előlegszámla, 50%-os készültségi szint elérése esetén a 
vállalkozási díj 50 %-ának megfelelő összegről 1 db részszámla, továbbá a fennmaradó 
vállalkozói díjról (50%) a műszaki átadást követően 1 db végszámla benyújtására jogosult.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) bekezdés és (5)-(6) bekezdéseinek az 
alkalmazására.  
Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése 
szerinti késedelmi kamatot követelni.  
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF  
 
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosítja az előleg lehetőségét, amely a 
végszámlában kerül elszámolásra.  
 
A teljesítésigazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az irányadóak.  
 
Ajánlatkérő a fizetési kötelezettségét a vállalkozó által kiállított – megrendelő képviselője 
által leigazolt – számla és a számla mellékletét képező az elszámolásához szükséges 
vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentáció alapján átutalással teljesíti. A végszámlához 
csatolni kell az elszámolásához szükséges vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentációt 
(tanúsítványok, bizonylatok, garanciajegyek, stb).  
 
9. Részajánlat, többváltozatú ajánlat nem tehető. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek 
indoka:  
Gazdasági és szakmai, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is 
figyelembe véve ésszerűtlen és megbonthatatlan. A beszerzés részekre bontása okán a 
megvalósítandó beruházás műszakilag értelmezhetetlenné válik.  Több kivitelező esetén az 
egyes kivitelező(k) az előírásoknak nem megfelelő teljesítése a támogatási szerződésből 
fakadó kötelezettségek nem teljesítését vonják maguk után, ami az előírásoknak megfelelően 
teljesítő kivitelezőkre valamint a támogatást elnyerő szervezetre is hátrányos hatással bír, 
esetlegesen támogatás visszafizetést von maga után. Egy kivitelező esetében magasabb 
árengedmény elérése várható. 
 
10. A bírálat szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c.) pontja alapján legjobb ár-érték 
arány a következő szempontok alapján: 
Értékelési szempont:         súlyszám 
1. Nettó ajánlati ár         70 
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2.  Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, jelen közbeszerzés tárgya szerinti beruházás 
megvalósításában részt vett MV-ÉV felelős műszaki vezetővel, vagy azzal egyenértékű 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, aki napelemes rendszerek kiépítésében szerzett 
szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)     30 
 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám: 1-10 
 
Az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016.12.21.) 1. számú melléklet1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás; 
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. részszempont esetében igen válasz esetében az ajánlattevő 10 pontot, nem válasz 
esetében 1 pontot kap. 
 
A 2. részszempont esetében „Igen” válasz esetén: az ajánlattevő adja meg a szakemberek 
nevét, csatolja a szakember műszaki vezetői jogosultságának igazolását, továbbá csatolni kell 
a szakember önéletrajzát, amelyből egyértelműen megállapítható a nevezett gyakorlat 
megléte. Az önéletrajznak olyan részletezettségünek kell lennie, hogy abból a gyakorlat 
megléte megállapítható legyen, 
 
Figyelemmel a Kbt. 72. §-ban foglaltakra ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre számított 
értékelési pontszámot megszorozza a részszempontokhoz tartozó súlyszámmal, majd a 
szorzatokat ajánlatonként összegezi.  
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az 
eljárás nyertese a legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő.  
Az Ajánlatkérő a pontszámot két tizedes-jegyig vizsgálja, és a harmadik tizedes-jegyet a 
matematikai kerekítés szabályai szerint kerekíti (5 alatt lefelé, 5 vagy 5 felett felfelé).  
Amennyiben a legjobb és legrosszabb ajánlat azonos mindegyik ajánlat a maximális 
pontszámot kapja. 
 

11. Kizáró okok, igazolási módok: 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében, a-q.) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 

Megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) bekezdése 
szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn a fentiekben meghatározott 
kizáró okok, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozóan pedig a közbeszerzési 
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eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 
ib.) pontja és a 10. § g) pont gb.) alpontja szerinti dokumentumokat köteles csatolni. 
 
Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
 

A Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
 

A Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. 
 
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság  

 
A Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. 

 
 
12. Egyéb rendelkezések: 

 Az ajánlatnak eredeti aláírt példányban tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát. Ajánlattevő köteles ajánlatában 
csatolni továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja 
ajánlatában a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdés 
szerinti nyilatkozatokat, okiratokat, és nyilatkozzon a 67. § (4) bekezdése tekintetében 
(mintanyilatkozatok). 

 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

 Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezzen a munkákra vonatkozóan saját 
szakmai felelősségbiztosítással. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó 
szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a 
megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes 
időtartamára vonatkozóan. Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem 
kezdhetők el, illetve nem folytathatók. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább:
  10 millió HUF. A felelősségbiztosítás káreseményenkénti összege legalább: 5 millió 
HUF.  
A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről 
Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló 
kötvényt nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül köteles 
Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 
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 Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, 
amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat: 
Érdeklődni lehet: Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és 
Mu. Hatósági és Behajtási Osztály 
1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, 
munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 

 Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 papír alapú példányban, 
valamint 1 elektronikus példányban CD vagy DVD adathordozón (amely tartalmazza a 
nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető tif vagy jpeg vagy pdf 
formátumban, illetve a kitöltött költségvetést exel formátumban) kell ajánlatát 
elkészítenie és zárt csomagolásban benyújtania. A csomagolást az alábbi felirattal kell 
ellátni: „Ajánlat - A 1138 Budapest, Latorca u. 2. felhasználási helyen létesítendő 
háztartási méretű naperőmű kivitelezése”. A benyújtott példányok közötti eltérés esetén 
a papír alapú példány az irányadó.  

13. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint. 
Ajánlatkérő egyszeri alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

14. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az 
ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 

15. Ajánlattételi határidő: 2017. november 22. 10:00 óra 
16. Az ajánlat benyújtásának címe: Kozma Ügyvédi Iroda 2040 Budaörs, Budapesti út 28. 
17. Az ajánlattétel nyelve: magyar 
18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje: Kozma Ügyvédi Iroda 2040 Budaörs, Budapesti 

út 28. 2017. november 22. 10:00 óra 
19. Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1)-(6) bekezdése szerint került sor. 
20. A nyertes közös ajánlattevők részére ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja. 
21. A beszerzés finanszírozása nem uniós támogatásból valósul meg, hazai költségvetési 

támogatásból kerül finanszírozásra. 
22. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, 
hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben megadottak szerint. 
23. A felhívással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatáskérést ajánlatkérő megbízottjának, a 
Kozma Ügyvédi Iroda címére, 2040 Budaörs, Budapesti út 28. címre kell megküldeni, vagy 
telefaxon 23/414-627 számra, illetve a kozmagyorgy@t-online.hu e-mail címre. 
24. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. november 10. 
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