
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

  
1. Ajánlatkérő neve:  
Név:  Gróf Tisza István Kórház  
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. 
Telefonszáma: 06/54/507-564 
Fax: 06/54/507-565 
Címzett: Dinók Tibor 
E-mail: dinokt@berettyokorhaz.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: 
170 kW névleges teljesítményű naperőmű létesítése a Gróf Tisza István Kórház területén 

Főbb műszaki mennyiség: 
A meglévő naperőmű névleges teljesítménye 204,56 / 206 DC/AC kVA. A napelemek ill. a 
hálózatra csatlakozó inverterek az intézmény meglévő épületein kerültek elhelyezésre. A visz-
watt vedelem PLC vezérléssel működik, melyen keresztül az egyes inverterek 
teljesítményének szabályozása történik. A meglevő berendezés műszaki dokumentációját a 
Beruházó biztosítja. 
Jelen beruházásban a meglevő rendszer bővítése történik. A telepítendő naperőmű minimális 
összesített névleges AC teljesítménye 156,7 kW, a napelemek összesített minimális névleges 
teljesítménye 170,24 kWp. Az egyes telepítési helyeken a berendezések mérete az 
adottságokhoz alkalmazkodva választható. 
A napelemek telepítése az intézmény meglevő tető felületeire történik. A javasolt főbb adatok 
az 1. számú mellékletben vannak összefoglalva. A kivitelezes megkezdése előtt a kivitelező 
feladata a helyszín, a rendelkezésre álló tető felületek ellenőrzése, a meglevő adatok 
pontosítása! Tetszőleges elrendezés kialakítható, azonban a PVGIS adatbázis által modellezett 
várható hozam (min. 10% egyéb (kábel, inverter stb.) veszteséggel számolva) a vállaltnál nem 
lehet kevesebb. 
 
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, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető 
leírása. Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való 
hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 
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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.  
 
6. A teljesítés határideje: 2017. december 31. 
 
7. Teljesítés helye: Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu 335/15 hrsz. 
 
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 3 db részszámlát és 1 db végszámla benyújtására jogosult 25%-50%-
75%-100%-os készültség elérésekor a vállalkozói díjnak 25%-25-25%-25%-os összegéről. 
Amennyiben ajánlatkérő előleget érvényesít, az a végszámlában kerül elszámolásra. 
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 az 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg erejéig 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 a pályázat elszámolásához szükséges 
vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentáció alapján átutalással teljesíti. A számla 
kiegyenlítése a pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési 
Feltételeiben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik. A számlához csatolni 
kell a pályázat elszámolásához szükséges vállalkozói hatáskörbe tartozó dokumentációt 
(tanúsítványok, bizonylatok, garanciajegyek, stb).  
 
9. Részajánlat, többváltozatú ajánlat nem tehető.  
 
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         60 
2. Magasabb műszaki tartalom vállalása      40 
2.1 Napelemeknél 4 busbar-os technológia alkalmazásának vállalása   20 
2.2 Inverterek lépésenként minimum 4 lépésben szabályozhatóságának vállalása  20  
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám: 1-10 
Az 1. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított értékarányosítás módszerét alkalmazza. 
[A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. 
június 1.). III/A 1.], ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) ajánlati elem a maximális 
pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlettel:  
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. értékelési szempont esetében a magasabb műszaki tartalom vállalása esetében az 
ajánlattevő a maximum 10 pontot kapja, aki a magasabb műszaki tartalom teljesítését nem 
vállalja, az a minimum 1 pontot kapja. 
 
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 
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. 
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12. Ajánlattevőnek pénzügyi-gazdasági alkalmasságot a következő módon kell 
igazolni: 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének előírása szerint az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek.  
 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívásra a következő igazolásokat kell benyújtania: 
 
P.1.) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a nyilatkozatát a felhívás megküldését megelőző 
kettő lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő, a jelen közbeszerzés tárgyából 
(naperőmű, napelemek telepítése, bővítése) származó, általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevételről a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  
 
Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 
által elfogadott módjáról. 
 
A 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az 
Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-
gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. (mintanyilatkozat) 
 
13. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság minimumkövetelményei: 
 
P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (naperőmű, napelemek 
telepítése, bővítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás 
megküldését megelőző kettő lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 30 millió 
forintot. 
 
14. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasságot a következő módon kell igazolni: 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének előírása szerint az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. 
 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívásra a következő igazolásokat kell benyújtania: 
Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 
M.1) Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési 
beruházásainak ismertetését, mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a 321/2015. (XII. 
23.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a.) pontja alapján kell nyilatkozatot vagy igazolást 
csatolni. Ajánlattevőnek a referenciát a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az 
igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, az 
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ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
 
A 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az 
Ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt 
műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek mindkét esetben. (mintanyilatkozat) 
 
15. A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 
M.1) Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha nem rendelkezik ajánlattételi 
felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben összesen legalább 2 db befejezett, 
műszakilag átadott naperőmű, napelemek telepítésére, bővítésére vonatkozó referencia-
munkával, amelyek ellenszolgáltatásának az értéke egyenként elérte a nettó 10 millió forintot. 
 
16. Egyéb rendelkezések: 

 Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése, a 66. § (6) bekezdése, és a 
67. § (4) bekezdése tekintetében (mintanyilatkozatok). 

 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 

 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: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71. 
tel: 06-52-522-390, 06-52-413-784 
fax: 06-52-412-270 
E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh 
mmszsz@ommf.gov.hu 

 Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak 
cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az 
ajánlatot a papír alapú formán kívül elektronikusan, 1pld CD-n is be kell adni. Az 
ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat első lapja a felolvasólap legyen, a 
megadott minta szerint. Ajánlattevőnek az ajánlati árát nettó+áfa forintban kell megadni.  

 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek és ezek 
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A minősített 
ajánlattevőnek kizárólag e körben kell igazolnia alkalmasságát. 

17. 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. 

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

19. Ajánlattételi határidő: 2017. január 20. 11:00 óra 
20. Az ajánlat benyújtásának címe: Kozma Ügyvédi Iroda 2040 Budaörs, Budapesti út 28. 
21. Az ajánlattétel nyelve: magyar 
22. Az ajánlat felbontásának helye és ideje: Kozma Ügyvédi Iroda 2040 Budaörs, Budapesti 

út 28. 2017. január 20.  11:00 óra 
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23. Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1)-(6) bekezdése szerint került sor. 
24. A nyertes közös ajánlattevők részére ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja. 
25. A beszerzés finanszírozása a KEHOP-5.2.11-16 FOTOVOLTAIKUS rendszerek 

kialakítása költségvetési szervek részére jelű és megnevezésű pályázati konstrukcióban 
valósul meg. 

26. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, 
hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben megadottak szerint. 
27. 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. 
28. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
29. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. január 06. 


