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I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
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Eljárást megindító felhívás
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

Neumann János Egyetem
Székhely:
Tel:
Fax:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
Email:
Honlap:
2.

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
76/501-984
76/501-979
Finta Zita kancellár
Kolek Károly
kolek.karoly@uni-neumann.hu
uni-neumann.hu/kezdolap

Ajánlatkérő nevében eljár:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Székhely:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:
3.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
+36-1/7807811
+36-1/7978719
kozbeszerzes.meditkonzult@meditkonzult.hu
dr. Kiss Balázs, ügyvezető

A választott eljárás

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1)
bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: EKRr) alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével, a Kbt. Harmadik része szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt
közbeszerzési eljárást kezdeményez.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és
pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő jelen eljárást megindító felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat készít.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen
kerülnek rendelkezésre bocsátásra a https://ekr.gov.hu/ linken mindazon gazdasági szereplő részére, akiket
az Ajánlatkérő ajánlattételre fel kíván hívni.
A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak.
5.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

" Távhőszolgáltatás beszerzése”
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6.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

" Távhőszolgáltatás beszerzése”
CPV: 09324000-6 Távhőszolgáltatás
Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Műszaki leírás:

Távhő szolgáltatás helye:

6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Hrsz: 3963

Intézmény neve:
Fűtött légtér:
Maximális létszám:
Lekötött hőteljesítmény:
Éves tervezett hőfogyasztás:

Neumann János Egyetem Lővei Klára Kollégiuma
7.740 lm3
250 fő
300 kW
2.200 GJ + 15% opció (ideértve a fűtési és a melegvíz előállításához
szükséges hőfogyasztást is)
1,5 – 2,5 GJ/nap
forróvíz
A hőszolgáltató kompakt blokk szekunder oldali kilépő csonkján

Melegvíz ellátás:
Fűtőközeg:
Csatlakozási pont:
elhelyezett első elzáró

A távhő ellátás DN80 előre hőszigetelt acél csővezetékkel, a kollégium földszintjén kialakított hőközpontban
elhelyezett kompakt hőszolgáltató blokkal történik. A fűtést és melegvízellátást külön lemezes hőcserélőkön
keresztül, távkapcsolású, öntanuló, programozható szivattyúkkal, szabályozó, elzáró és biztonsági
szerelvényekkel összeépített blokk biztosítja. A fűtés és melegvízellátás külön hőmennyiségmérővel ellátott.
A hőmennyiségmérők előírás szerinti hitelességéről, meghibásodás esetén javításáról az Ajánlattevő köteles
gondoskodni. A mérőberendezés bontatlanságát biztosító plombák épségéről, valamint a mérőberendezések
állagmegóvásáról az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.
A fűtési szabályozás időjáráskövető vezérléssel van ellátva.
A távhőszolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie (különösen az átmeneti évszakokban) a Felhasználó által
megadott napi néhány órás korlátozott fűtési szolgáltatásra. Ezen igényét Felhasználó legalább 3 nappal
korábban köteles a Távhőszolgáltató diszpécserének bejelenteni.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007.
(XII.20.) rendelete alapján a távhőszolgáltató a csatlakozási ponton legalább annyi hőenergiát köteles
szolgáltatni, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett a
vonatkozó építésügyi ágazati szabvány szerinti belső hőmérsékletek biztosításához szükséges, azaz





Mosdó-, zuhanyozó esetén +24 °C;
hálószoba esetén +22 °C;
igazgatási és szociális helyiségek, közlekedő, konyha, illemhelyek esetén +20 °C;
aula esetén +18 °C.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 56. § (2) bekezdése alapján a felhasználói hőközpontot
és a hőfogadó állomást, valamint az összekötő vezetéket magában foglaló helyiség, épületrész használatáért
a vagyonkezelő a távhőszolgáltatótól térítésre nem tart igényt.
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A Felek közötti jogviszonyra, valamint a megkötendő szerződésre az alábbi jogszabályok az irányadók:
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet,
•
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló
54/2007. (XII.20.) számú rendelete,
•
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
•
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, és 51/2011. (IX.30.) NFM
rendelet
•
az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
•
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet),
•
a Távhőszolgáltató üzletszabályzata és az általános szerződési feltételek

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.

7.

A teljesítés határideje:

Felek jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötéstől számított 48 hónapos időtartamra kötik.
8.

A teljesítés helye :
6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Hrsz.: 3963
NUTS: HU331

9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettsége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét
nem érvényesítette

Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért alkalmaz.
A szerződésszegésre valamint annak következményeire a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény (Tszt.) 49-51. §-aiban foglaltak az irányadók. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei:
A Felhasználónak az alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhónapban, a hó első napját követően előre, míg a hődíjat
a tárgyhónapot követően utólag, a Távhőszolgáltató által kiáltott számla alapján átutalással kell
kiegyenlítenie.
A távhőszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül kell megfizetni
a Távhőszolgáltató számláján megjelölt bankszámlaszámra. Fizetési késedelem esetén a mindenkori Ptk.
előírásai szerinti késedelmi kamatot a Távhőszolgáltató felszámíthatja.
A Távhőszolgáltató naptári havonta egy számlát állít ki, mely magában foglalja a Felhasználó által fizetendő,
a 3.5. pontban meghatározott díjakat és költségeket.
A Felhasználó a havi teljesítést a számla a kiállítástól számított 30 (harminc) naptári napon belül banki
átutalással köteles fizetni.
A Felhasználó kötelezettséget vállal a távhőszolgáltatási díj határidőben történő kiegyenlítésére.
A Távhőszolgáltató tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a b) pont alapján
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban saját forrásból kerül finanszírozásra.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény rendelkezései irányadóak.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy a beszerezni
kívánt hőszolgáltatás jellegére tekintettel a beszerzés nem osztható és indokolatlan a részekre bontás.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a
teljes mennyisében meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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Ajánlati ár (nettó HUF) kiszámítása az alábbiak szerint történik:
Ajánlati ár (nettó HUF) = alapdíj (nettó HUF) + hődíj (nettó HUF)
Alapdíj: ……..Ft / kW / év x 300 kW lekötött hőteljesítmény = ……………Ft / 300 kW / év
Hődíj: ……….Ft /GJ x 2200 GJ szerződött éves hőmennyiség = ……..Ft / 2200 GJ / év
Összesen: ………….,- Ft / év
14. A kizáró okok:
14.1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.

14.2.

A kizáró okok igazolási módja:

A Kbt. 114. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti
kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosát meg tudja-e nevezni.
- Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja
nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról
- Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a
kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire,
mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és
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az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki
részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
15. Alkalmassági követelmények:
Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján
alkalmazandó 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt
alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az ajánlattevő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlattevők műszaki-szakmai
alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevők műszaki-szakmai
alkalmasságának minimum követelménye(i):

M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1)
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján
az
eljárást
megindító
felhívás
megküldésének időpontjától visszafelé számított
három év alatt befejezett, 6 év alatt megkezdett
legjelentősebb szállításainak ismertetését.

M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésének időpontjától visszafelé számított 3
év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett, legalább 24 hónapon keresztül
folyamatosan biztosított, összesen legalább 6000
GJ mennyiségű távhőenergia szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az
igazolásnak/nyilatkozatnak
legalább
a
következő adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja
év-hónap-nap);
— a szerződést kötő másik fél megnevezését,
székhelyét;
— szállítás tárgyát és mennyiségét;
— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
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Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan
adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben
megfogalmazásra
került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 21/A §, illetve a 23. § foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása kapcsán Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása és számítási hiba javítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,
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.
Ajánlatkérő a számítási hiba esetén a Kbt. 71. § (11) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

17. Ajánlattételi határidő:
https://ekr.gov.hu
EKRr. 15. §, 16. §
Az EKRr 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az EKRr 16. § (1) alapján az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az
ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKRr 22. § (2) bekezdés] az
ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen
legalább százhúsz percig, vagy
b) üzemzavar folytán [EKRr 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan
legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
A Kbt. 52. § (4) bekezdésén túl az EKRr 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőt meghosszabbítja az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A meghosszabbítás esetén Ajánlatkérő megfelelő időt, de legalább a
hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két napot biztosít. Ha a módosításról hirdetményt kell
feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. Az EKRr 16. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti esetben Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt az EKR működésének helyreállítását
követően legalább az üzemzavar időtartamának megfelelő idővel hosszabbítja meg.
18. Az ajánlat benyújtása:
https://ekr.gov.hu
Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén
nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
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19. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
20. Az ajánlatok felbontásának, ideje:
https://ekr.gov.hu
21. Az ajánlatok felbontására vonatkozó információk:
Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.
Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
A Kbt. 68. § (1b) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A Kbt. 68. § (1c) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés
esetében a (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.
23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a Kbt. 79. §
(2) bekezdése szerint elektronikus úton, az EKR-en keresztül értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a
lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés
szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 131. § (8)
bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejártáig.
24. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
25. A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
Nem.
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26. Egyéb információk:
1.

Formai előírások: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani Az
ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus
űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó
igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa
meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott
blokkokban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott
követelmények a Kbt 41/A. §-a irányadó:
(1) Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó
elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKRben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő
azonban - a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás
alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.
(2) Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
(3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat
más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának
kell tekinteni.
(4) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági
szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.
Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági
szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
(5) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek
képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők
35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
(6) Ahol e törvény vagy végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő,
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azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
2.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdése vonatkozásában, hogy amennyiben az
EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt
nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy
az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum
nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható,
illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum
eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez
szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően
nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe
venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján.
Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha
az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni.

3.

Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az
ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).

4.

Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját;
Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10.
§ (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő
elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását,
amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás
minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az
EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a
Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az
ajánlatához kapcsolódóan.

5.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy
d) alpontja alapján tényleges tulajdonos:
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a)

b)

az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.)
8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,

d)

alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár
6.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

7. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
8. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére
vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges! A Kbt. 65. § (7) bekezdés
rendelkezései alapján 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. A Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően az okiratnak
tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat. Felhívjuk a figyelmet az EKRr 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra:
ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet
igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben
előzetesen rögzítette!
A Kbt. 65. § (8) bekezdés rendelkezései alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
10. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
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felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az
eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során
a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két
nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.
11. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák
tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást
tartalmazó iratot becsatolni.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást a Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően, amely tartalmazza az ajánlattevők között,
a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
14. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblát,
valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Amennyiben az ártáblában szereplő
specifikációk helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. Amennyiben az ártáblában
szereplő specifikációk helyett mást kíván az Ajánlattevő megajánlani, úgy ennek tényét is köteles
feltüntetni az ajánlatban szereplő ártáblában. Az ártáblát cégszerűen aláírva, .pdf formátumban és
szerkeszthető, .xls formátumban is csatolni kell az ajánlathoz.
15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká
nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
(EKRr 11. § (4) bekezdés). Ajánlattevő 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.
17. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdés rendelkezéseit.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat
és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
20. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési
tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
21. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. az irányadó.
22. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: https://ekr.gov.hu
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
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Közbeszerzési dokumentumok
a
"Távhőszolgáltatás beszerzése”
tárgyú,
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdés szerinti,
valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló közbeszerzési eljáráshoz

1.

Az eljárás általános feltételei

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a továbbiakban:
„Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”).
1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen
közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban
együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául,
lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.
1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a közbeszerzési dokumentumok vonatkozásában
a Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési
eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a
Felhívás, harmadsorban pedig a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni.
1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban megadott műszaki leírásnak.
1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési
dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:



ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból a hiánypótlást követően sem
felel meg a Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek.

1.6. Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.
1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott elektronikus űrlapok kitöltésével, illetve a jelen Közbeszerzési dokumentumok
mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék el, azzal,
hogy az ajánlattevők természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve –
amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik.
1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az
ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.
1.9. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum csatolása
nem szükséges vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az
oldalszám helyére az N.R. (mint nem releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni
(Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad).
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2.

3.

4.

Kiegészítő tájékoztatás

2.1.

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt – kizárólag az EKR rendszeren
keresztül.

2.2.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen.

2.3.

A kiegészítő tájékoztatást azon ajánlattevőknek küldi meg, akik az eljárásra érdeklődésüket
az EKR rendszerben jelezték.

2.4.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a
válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt
módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Teljesség és pontosság
3.1

Az ajánlattevő felelős azért, hogy a letöltés során ellenőrizze a Közbeszerzési dokumentumok
és elektronikus űrlapok tartalmának teljességét.

3.2

Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő
elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének letöltését.

Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.

5.

Ajánlati kötöttség

5.1. A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.
5.2. Ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához,
figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is.
6.

Több változatú (alternatív) ajánlat
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

7.

Tájékoztatás
7.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
7.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:
a)
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2.
§ (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
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összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b)
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
d)
alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
7.3. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.
73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Postacím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.
Levelezési cím: 6001 Pf.: 112
Központi telefonszám: +36 76/896-300
Email cím: nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
Pénzügyminisztérium Munkavédelmi 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: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 105.
tel: 06-76-795-725
fax: 06-76-795-762
E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Szervezet
6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.
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Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
6000 Kecskemét Reile G. u. 22.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Igazságügyi Osztály
6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága
- Kecskeméti központi ügyfélszolgálat
6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16.
Telefonszám: +36 (76) 512-600
Fax: +36 (76) 481-085

8. Közös ajánlattétel
8.1.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

8.2.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a
közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

8.3.

Közös ajánlattétel esetében Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban vagy több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a (2) bekezdés szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

8.4.

A 8.1 pont szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

8.5.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
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8.6.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését
írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §],
a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 8.2. pont
szerinti képviselőnek küldi meg.

8.7.

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4)
bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

8.8.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.

8.9.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is
tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

9. Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. Az ajánlati árat (egy évre vetítve) kell megadni a
közbeszerzési dokumentumokban kiadott „Ajánlati ár részletezése” nyilatkozatban rögzítettek
szerint.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok
formájától és forrásától. A megadott árnak tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi
költséget, adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a
forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és
hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is
csak ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
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elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie,
vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

10. Formai követelmények
A Felhívás 26.1. pontjában meghatározottak szerint.

11. Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más nem következik
- elektronikus úton, az EKR-ben történik.

12.

Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó
információk
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti, illetve a szerződésben biztosítékot
nem követel meg.

13. Üzemzavar, üzemszünet
Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését eredményezi.
Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott
működőképességét jelentő helyzet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet - az elektronikus
közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról – 2., 3. és 4. §
rendelkezéseire.
Az ajánlattételi nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR
üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott
ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig,
vagy
b) üzemzavar folytán az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy
óráig nem elérhető.
Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes
vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a vonatkozó
határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra
maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási
cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
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14.

Közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Meditkonzult Kft. jelen adatkezelési tájékoztatása a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a
Meditkonzult Kft. tudomására jutott természetes személyek személyes adatai kezelésével kapcsolatos
elveket tartalmazza.
A személyes adatokkal kapcsolatos folyamatokra, továbbá a tájékoztatóban foglaltakra irányadó az
Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.), valamint a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó valamennyi európai és hazai
jogi norma.
I. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Meditkonzult Kft.
 székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. 1/5.
 honlap: http://www.meditkonzult.hu;
 telefon: (+36 1) 780 7811;
 telefax: (+36 1) 797 9719;
 e-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
 képviseli: dr. Kiss Balázs ügyvezető
dr. Csoboth Zília ügyvezető

II.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Meditkonzult Kft. a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat harmadik fél számára – a
jogszabályban meghatározott elektronikus rendszer(ek)be történő feltöltés, illetve jogszabályban
feljogosított hatóság és más szerv kivételével – nem továbbítja, tevékenysége során adatfeldolgozót
nem vesz igénybe.
A közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. § (1) bekezdése alapján a
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 46. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatkérő (vagy képviseletében eljáró személy, szerv) köteles a Közbeszerzési Hatóság
vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat
megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.
A GDPR 4. cikk 9. pontja alapján ezen szervek adatkezelésének jogszerűségéért a Meditkonzult Kft.
nem tartozik felelősséggel.
III.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ, ennek megfelelően a személyes adatok védelme kizárólag az azonosított vagy
azonosítható természetes személyekre terjed ki. Az eljárásban részt vevő jogi személyek képviselőinek
képviselői minőségben megjelenő adatai nem tartoznak jelen tájékoztatás hatálya alá.
Az adatkezelés célja a közbeszerzési eljárásokban részt vevő természetes személy felek azonosítása,
felekkel történő kapcsolattartás; a Kbt.-ben meghatározott igazolások, nyilatkozatok vizsgálata és
azok Kbt. alapján történő megőrzése; továbbá az átadott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
dokumentumok jogszabályban meghatározott elektronikus rendszer(ek)be feltöltése. Az adatkezelés
jogalapját az Infotv. 5. § (1) bek. a.) – b.) pontok, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont határozza
meg.
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IV.
Személyes adatok kezelésének érintettjei és az adatok köre
Az érintetteket megillető jogok
1.)
Amennyiben az adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges:
Érintettek: Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személyek; Természetes személy ajánlattevő,
részvételre jelentkezők és kapcsolattartóik; azok a szakemberek, akiket a teljesítésbe be kívánnak
vonni, továbbá azon személyek, akiknek az eljárás során személyes jelenlétét igazolni szükséges.
Adatok köre: név; elérhetőségi adatok; aláírás; alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (14) bekezdésben
meghatározott adatok.
Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §]; hozzáférési jog [GDPR
15. cikk; Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; törléshez való jog
[GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §]
2.)
Amennyiben az adatok kezelése harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges
Érintettek: A műszaki, szakmai tartalommal bíró dokumentumok, iratokon feltüntetetett a műszaki,
szakmai tartalom kialakításában részt vevő természetes személyek (pl. tervező, ellenőr), továbbá a
közbeszerzési eljárás eredményeképp létrejövő szerződésben a megjelölt teljesítésbe bevont
személyek, valamint a Meditkonzult Kft. –vel történő kapcsolattartásra megjelölt személyek.
Az adtok köre: név; kapcsolattartási adatok.
Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §] hozzáférési jog [GDPR
15. cikk; Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; törléshez való jog
[GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §];
tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk]
A Meditkonzult Kft. - mint adatátvevő – a regisztráló szervek/személyek, illetve a közbeszerzési
eljárásban résztvevő szereplők jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat a célhoz
szükséges mértékben és ideig.
Az Infotv. 9. § (2) bekezdése alapján az adattovábbító felelőssége annak biztosítása, hogy az
adattovábbítás körülményeit - ideértve az adattovábbítás szükségességét és célját - figyelembe véve
nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi
rendelkezésbe.
3.) Amennyiben az adatok kezelése hozzájárulás alapján történik
Érintettek: azon személyek egyéb személyazonosító adatai, akiknek az eljárás során személyes
jelenlétét igazolni szükséges, valamint a Meditkonzult Kft. honlapján regisztráló természetes
személyek.
Az adatok köre: név, kapcsolattartási adatok
Érintettek jogai: tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12-14. cikk; Infotv. 16. §] hozzáférési jog [GDPR
15. cikk; Infotv. 17. §]; helyesbítési jog [GDPR 16.;19 cikk; Infotv. 18., 21 §]; törléshez való jog
[GDPR 17.; 19 cikk; Infotv. 20.,21. §]; korlátozáshoz való jog [GDPR 18.; 19 cikk; Infotv. 19.,21. §];
adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]; a hozzájárulás visszavonásához való jog [GDPR 7.
cikk (3) bek]
V. Az érintett jogainak érvényesülése:
Az adatkezelő
- az érintett részére nyújtható bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható
formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti;
- az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és
döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be,
elektronikus úton értesíti; szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható
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-

költségeinek megtérítését követelheti az érintettől, ha az érintett Infotv. 15. § (3) bek. a) és b)
pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan kérelmének érvényesítésével
összefüggésben közvetlenül felmerült.

VI.

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, helye:

A. A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján: A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2)
bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított
legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult,
az iratokat annak - közigazgatási per esetén a közigazgatási per - jogerős befejezéséig, de
legalább öt évig kell megőrizni.
B. A Meditkonzult Kft. a közbeszerzési eljárás lezárulását követően a papír alapú közbeszerzési
dokumentumokat átadás-átvétel keretében átadja a megbízó részére. A dokumentumok
elektronikus formában, az A.) pontban meghatározott határidő végéig a Meditkonzult Kft.
szerverén kerülnek tárolásra. Az elektronikus formában tárolt dokumentumokhoz csak a
Meditkonzult Kft. alkalmazásában álló személyek férhetnek hozzá.
VII.
-

A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása
Közvetlenül az érintettől;
ajánlatkérő, ajánlattevő, részvételre jelentkező által.

VIII.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása

Amennyiben az érintett megítélése szerint a Meditkonzult Kft. az adatfeldolgozás során jogait
megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek
elérhetőségei az alábbiak:
 székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
 postacím: 1530 Budapest Pf. 5;
 honlap: http://www.naih.hu;
 telefon: (+36 1) 391 1400;
 telefax: (+36 1) 394 1410;
 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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MŰSZAKI LEÍRÁS

26

MŰSZAKI LEÍRÁS
" Távhőszolgáltatás beszerzése”
CPV: 09324000-6 Távhőszolgáltatás
Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Műszaki leírás:

Távhő szolgáltatás helye:

6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Hrsz: 3963

Intézmény neve:
Fűtött légtér:
Maximális létszám:
Lekötött hőteljesítmény:
Éves tervezett hőfogyasztás:

Neumann János Egyetem Lővei Klára Kollégiuma
7.740 lm3
250 fő
300 kW
2.200 GJ + 15% opció (ide értve a fűtési és a melegvíz előállításához
szükséges hőfogyasztást is)
1,5 – 2,5 GJ/nap
forróvíz
A hőszolgáltató kompakt blokk szekunder oldali kilépő csonkján

Melegvíz ellátás:
Fűtőközeg:
Csatlakozási pont:
elhelyezett első elzáró

A távhő ellátás DN80 előre hőszigetelt acél csővezetékkel, a kollégium földszintjén kialakított hőközpontban
elhelyezett kompakt hőszolgáltató blokkal történik. A fűtést és melegvízellátást külön lemezes hőcserélőkön
keresztül, távkapcsolású, öntanuló, programozható szivattyúkkal, szabályozó, elzáró és biztonsági
szerelvényekkel összeépített blokk biztosítja. A fűtés és melegvízellátás külön hőmennyiségmérővel ellátott.
A hőmennyiségmérők előírás szerinti hitelességéről, meghibásodás esetén javításáról az Ajánlattevő köteles
gondoskodni. A mérőberendezés bontatlanságát biztosító plombák épségéről, valamint a mérőberendezések
állagmegóvásáról az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.
A fűtési szabályozás időjáráskövető vezérléssel van ellátva.
A távhőszolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie (különösen az átmeneti évszakokban) a Felhasználó által
megadott napi néhány órás korlátozott fűtési szolgáltatásra. Ezen igényét Felhasználó legalább 3 nappal
korábban köteles a Távhőszolgáltató diszpécserének bejelenteni.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007.
(XII.20.) rendelete alapján a távhőszolgáltató a csatlakozási ponton legalább annyi hőenergiát köteles
szolgáltatni, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett a
vonatkozó építésügyi ágazati szabvány szerinti belső hőmérsékletek biztosításához szükséges, azaz





Mosdó-, zuhanyozó esetén +24 °C;
hálószoba esetén +22 °C;
igazgatási és szociális helyiségek, közlekedő, konyha, illemhelyek esetén +20 °C;
aula esetén +18 °C.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 56. § (2) bekezdése alapján a felhasználói hőközpontot
és a hőfogadó állomást, valamint az összekötő vezetéket magában foglaló helyiség, épületrész használatáért
a vagyonkezelő a távhőszolgáltatótól térítésre nem tart igényt.
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A Felek közötti jogviszonyra, valamint a megkötendő szerződésre az alábbi jogszabályok az irányadók:
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet,
•
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló
54/2007. (XII.20.) számú rendelete,
•
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
•
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, és 51/2011. (IX.30.) NFM
rendelet
•
az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
•
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet),
•
a Távhőszolgáltató üzletszabályzata és az általános szerződési feltételek

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.
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IV.

Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
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Tartalomjegyzék
a
" Távhőszolgáltatás beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok
Felolvasólap (EKR nyilatkozatmintával)
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) (EKR nyilatkozatmintával)
Kbt. 66. § (2) bekezdés (EKR nyilatkozatmintával)
Kbt. 67. § (4) bekezdés (EKR nyilatkozatmintával)
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (EKR nyilatkozatmintával)
Nyilatkozat kizáró okokról (EKR nyilatkozatmintával)
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekről (EKR
nyilatkozatmintával)
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (adott
esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
igénybe vételéről (EKR nyilatkozatmintával)
Ajánlati ár részletezéséről szóló nyilatkozat
Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató vonatkozásában
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívásra csatolandó dokumentumok
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat
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Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről
" Távhőszolgáltatás beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott
……………………..,
mint
a
……………………………
ajánlattevő
(székhely:
…………………………………………..…) ……………….…. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az
eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 114. § (2)
bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
nyilatkozom,
hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelménynek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az alkalmassági
követelményeket az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazoljuk.

Kelt: ...............................................

……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről

Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a " Távhőszolgáltatás beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában az általam
képviselt ………………………………………...........................
A1) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet megnevezése:

Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet székhelye:

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény igazolása
érdekében ajánlattevő a szervezet
erőforrására (is) támaszkodik

vagy
B) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására nem
kíván támaszkodni.
Kelt: ............................................
.............................................
cégszerű aláírás
/Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, a táblázat értelemszerűen abban az esetben is kitöltendő, ha az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül./

Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani 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, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel.
1
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Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó
megállapodás
(Kbt. 65. § (7) bekezdés)
amely létrejött egyrészről:
………………………………….
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő neve:
mint ajánlattevő,

……………….
……………….
……………….
……………….

másrészről
………………………………….
székhely:
……………….
adószám:
……………….
cégjegyzékszám:
……………….
képviselő neve:
……………….
mint kapacitást nyújtó szervezet vagy személy,
a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során:
Ajánlatkérő: Neumann János Egyetem
Közbeszerzés tárgya: " Távhőszolgáltatás beszerzése”

2.

Kapacitást nyújtó szervezet / személy az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás eljárást megindító
felhívásának ……………. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást
nyújt.

3.

Kapacitást nyújtó szervezet / személy vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon
igazolja.

4.

Kapacitást nyújtó szervezet / személy jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezésre bocsátja.

5.

A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja2: ………………………………………..

6.
Kapacitást nyújtó szervezet / személy meghatalmazza ajánlattevőt, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor képviseletében eljárjon.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………………………………………

……………………………………

(Ajánlattevő)

(Kapacitást nyújtó szervezet)

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény igazolására
csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy
a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásaival
együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
2
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NYILATKOZAT
az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ vonatkozásában
A "Távhőszolgáltatás beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a …………………………….. képviseletében eljárva
az alábbi nyilatkozatot teszem:

Ismerem, és tudomásul vettem a Meditkonzult Kft. a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó
adatkezelési tájékoztatóját.
Nyilatkozom továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a közbeszerzési eljárás során csak abban az esetben
továbbíthatok személyes adatokat, ha a személyes adatok továbbítása és kezelése nem ütközik a
Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe, valamint az
adattovábbítás kifejezett jóváhagyásommal történik.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………
cégszerű aláírás
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Ajánlati ár részletezéséről szóló nyilatkozat
a „Távhőszolgáltatás beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a " Távhőszolgáltatás beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi
árajánlatot teszem:

Ajánlati ár (nettó HUF) = alapdíj (nettó HUF) + hődíj (nettó HUF)
Alapdíj: ……..Ft / kW / év x 300 kW lekötött hőteljesítmény = ……………Ft / 300 kW / év
Hődíj: ……….Ft /GJ x 2200 GJ szerződött éves hőmennyiség = ……..Ft / 2200 GJ / év

Összesen: ………….,- Ft / év (FELOLVASÓLAPON FELTÜNTETENDŐ AJÁNLATI
ÁR)

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………
cégszerű aláírás
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő
(adott esetben a második legkedvezőbb is) által beadandó nyilatkozatok, igazolások
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Nyilatkozat
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja tekintetében
"Távhőszolgáltatás beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) …………….
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett) teljesített legjelentősebb szállításra vonatkozó referenciák az alábbiak voltak:
A szerződést
kötő másik fél
(név, székhely)

A szerződés
tárgya

A szerződés
mennyisége (GJ)

Teljesítés ideje
(kezdő és befejező
időpontja
év/hónap/nap
pontossággal)

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e?

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………
cégszerű aláírás
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