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I. 

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ÚTMUTATÓ 

 

 

1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA 

 

1.1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés – értékét tekintve – az 

uniós értékhatárt elérő beszerzési rezsim hatálya alá tartozik. Az eljárásban a Kbt.-n kívül 

alkalmazásra kerülnek annak végrehajtási rendeletei, valamint a beszerzés tárgyával 

kapcsolatos jogszabályok is. 

 

1.2. Az eljárásban ajánlatkérő nem kíván tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat 

tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el.  

 

1.3. Az ajánlatkérő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az eljárást megindító felhívás A. 

mellékletének IV. pontjában meghatározott ajánlatkérők nevében jár el a Kbt. 21.§ (2) 

bekezdése alapján. 

 

2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI 

 

2.1. Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő 

információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. 

Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége, hogy az ajánlattételi határidőig minden, az 

ajánlattételhez szükséges információt és tájékoztatást megkérjen az ajánlatkérőtől és ajánlatát 

ennek ismeretében tegye meg. 

 

2.2.  A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. 

 

2.2.1. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, 

írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar 

nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. 

 

2.2.2. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, 

nyilatkozatokat, dokumentumokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben valamely 

nyilatkozat, okirat, dokumentum egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az 

ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat 

vagy okirat után, melynek szöveghűségét az ajánlattevő cégszerű aláírással vagy a 

meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátott nyilatkozattal kell igazolni. (Kbt.36.§ (3) 

bekezdés szerinti felelős fordítás) 

 

Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak és annak a 

törvényi feltételei fennállnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 

2.2.3. Ajánlatkérő elfogad továbbá közhiteles fordításokat is, melyek csatolása esetén az 

ajánlatkérő a hiteles fordítást tekinti irányadónak, a bírálat alapjának. A közhiteles 

fordításokat a fordító szervezetek általi eljárásrendnek (24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a 

szakfordításról és tolmácsolásról) megfelelően kell az ajánlatba csatolni. Közhiteles fordítás 
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benyújtása esetén a fordítás szöveghűségére vonatkozó fenti  nyilatkozat csatolása nem 

előírás. 

 

2.2.4. Amennyiben az ajánlattevők olyan, eredetileg is két vagy több nyelven készült 

nyilatkozatot, okiratot, dokumentumot nyújtanak be, melynek egyik nyelve a magyar, és a 

magyar nyelvű szöveg teljes terjedelmében azonos az idegen nyelvű szöveggel, akkor fordítás 

csatolása nem szükséges, hanem az ajánlatkérő az ajánlatot a magyar szöveg alapján fogja 

elbírálni. 

 

2.3.  Az ajánlatok benyújtása 

 

2.3.1. Az ajánlatokat egy darab zárt csomagolásban kell benyújtani. 

 

2.3.2. Az ajánlatot egy papír alapú eredeti példányban kell benyújtani.  

 

2.3.3. A csomagoláson a következőket kell feltüntetni: 

 az Ajánlatkérő nevét és címét; 

 a közbeszerzési eljárás tárgyát; 

 az ajánlattételi határidő lejártáig NEM BONTHATÓ FEL - szöveget 

 

2.3.4.Amennyiben az ajánlat csomagolását nem látják el a fenti felirattal, az önmagában nem 

eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, de ilyen esetben az ajánlatkérő nem felel azért, ha az 

ajánlat csomagolását tévedésből idő előtt felbontják. Az ebből eredő következményeket az 

ajánlattevő viseli. 

 

2.3.5. Az ajánlatokat az alábbi követelményeknek megfelelően elkészítve kell benyújtani: 

 

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 

bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 

bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az 

üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet 

számozni. Az ajánlatkérő az ettől eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 

azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 67-70. § alkalmazása esetén egyértelműen 

lehet hivatkozni.  

 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 

d) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy Kbt.55.§ (5) 

bekezdése szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén 

cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 

vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 

írásos felhatalmazást kaptak.  
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e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

  

2.3.6. Azok az ajánlattevők, akik a közbeszerzés több részére is ajánlatot tesznek, egy közös 

iratkötegben (dossziéban) is benyújthatják az egyes részekre vonatkozó ajánlatukat. 

 

2.3.7. Ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály 

alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja 

elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 

benyújtható. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 

60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 

2.3.8. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus 

másolati példány (1 db CD vagy DVD) benyújtását is az alábbiak szerint: 

 

jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, ingyenes program segítségével 

megtekinthető (pl. pdf.) elektronikus másolati példány a teljes ajánlatról  

 

2.4. Az ajánlattétel költségei  

 

2.4.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban 

kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. 

A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az 

ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

 

2.4.2. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 

ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

 

2.4.3. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a törvény erejénél fogva sem egészében, sem 

részeiben nem szolgáltatja vissza. 

 

2.5.  Kapcsolattartás 

 

2.5.1. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében a Szterényi Ügyvédi Iroda jár el, 

ezért az eljárás során mindennemű írásos anyagot a Szterényi Ügyvédi Iroda címére és 

elérhetőségeire kell benyújtani. 

 

Szterényi Ügyvédi Iroda 
 Cím: 1011 Budapest,  Fő utca 14-18., „A” lépcsőház VII. emelet.  

Telefon: +36 1 224-00-73 

Fax: +36 1 224-00-74 

E-mail: katalin.racz@szterenyi.com 

 

2.5.2. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag 

írásban a fenti kapcsolattartási ponton keresztül kerülhet sor. Az ajánlatkérő visszautasít 

minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

 



 4 

2.5.3. Az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során megküldésre kerülő okmányon, levélen, 

faxon stb. tüntessék fel az eljárás tárgyát. 

 

2.5.4. Amennyiben az ajánlattevők a fenti kérésnek nem tesznek eleget, akkor az ajánlatkérő 

nem felel azért, hogy az ajánlattevők által megküldött dokumentumok azok címzettjéhez 

eljussanak. 

 

2.6. Közös ajánlattétel 

 

2.6.1 Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös 

ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők  

nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők  megjelölését, azaz azt, hogy a képviselő a nyilatkozatot pontosan kiknek a 

nevében tette.  

 

2.6.2. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 

kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. §], a hiánypótlás [Kbt. 67. §], a felvilágosítás [Kbt. 

67. §] és indokolás [Kbt. 69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 

szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 25.§  (2) bekezdés szerinti 

képviselőnek küldi meg.  

 

2.6.3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek.  

 

2.6.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be.  

 

2.6.5. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 

mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 

esetén egy részre vonatkozó szerződés- teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 

minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell 

hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele 

arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános 

forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.  

 

2.6.6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattétel tagjainak együttműködési megállapodást 

kell kötni egymással. A jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel megkötött megállapodás az 

ajánlat része, s annak legalább az alábbi pontokat tartalmazni kell: 

 

a. a vezető tag megjelölését azzal, hogy a közös ajánlattétel vezetője korlátozás 

nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni a közbeszerzési eljárás, illetve 

nyertesség esetén az ajánlatkérővel kötendő szerződés végrehajtása során  

b. A közös ajánlattétel valamennyi tagjának nyilatkozatát arról, hogy 

nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő 

irányában. 

c. a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján 

érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 
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végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó 

feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától 

d. A közös ajánlattételt létrehozó szerződés egyértelműen tartalmazza, hogy kik a 

közös ajánlattevők. 

e. az egyes tagok részesedésének az arányát, az egyes tagok által teljesítendő 

főbb feladatokat 

 

A közbeszerzés egyes részei tekintetében, az adott részre való tekintettel külön- külön kell a 

szerződést megkötni és benyújtani. 

 

2.6.7. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 

2010.11.30-i, konzorciumok jog- és ügyfélképességéről szóló figyelem felhívására. Ebben a 

Közbeszerzési Döntőbizottság azt javasolja az ajánlattevőknek, hogy ajánlatukat ne 

konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és az 

ajánlat többi részében is a közös ajánlatot benyújtók nevének, címének felsorolásával, 

egyértelműen közös ajánlattevőként (közös ajánlattevők elnevezés alatt). 

 

2.7. Átváltások  

 

2.7.1. Árfolyamok az alkalmasság igazolásával kapcsolatban: Az ajánlatokban szereplő, az 

alkalmasság megítéléséhez szükséges minden pénzügyi adatot forintban (HUF) kell megadni. 

Az ajánlattétel során - az alkalmasság igazolása körében- a különböző külföldi fizetőeszközök 

forintra történő átszámításánál az ajánlattevőknek az ajánlati felhívás közzétételének napján 

érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamokat kell alkalmaznia. 

Amennyiben az adott napon a Magyar Nemzeti Bank árfolyamokat nem tesz közzé, akkor az 

azt követő első olyan nap árfolyam adatait kell figyelembe venni, amikor árfolyam közzététel 

volt. 

  
2.7.2. Amennyiben a pénzügyi adatok forintra történő átszámítása szükséges, akkor az 

átszámítást az ajánlattevő végzi el az ajánlatban csatolt nyilatkozaton. 

 

2.8. Részajánlat, alternatív ajánlat 

 

2.8.1. Az ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során ajánlatot benyújthat egy részre, tetszése 

szerint kiválasztott több részre vagy valamennyi részre vonatkozóan. Az ajánlatot minden rész 

esetében külön-külön kell megtenni. Az adott rész vonatkozásában az ajánlattevők kötelesek 

az adott rész vonatkozásában teljes ajánlatot adni, azaz az adott részen belül további 

részajánlat tételi lehetőség nincs. 

 

2.8.2. Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 

3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS  

 

3.1. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében dokumentációt készített és bocsát az 

ajánlattevők rendelkezésére.  

 

A dokumentáció tartalmazza: 

 

- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; 

- a műszaki leírást; 
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- a szerződés tervezetét és  

- a kitöltendő mellékleteket. 

 

3.2. Az ajánlattevők írásban fordulhatnak (fax: +36 1 224-00-74  és e-mail: 

katalin.racz@szterenyi.com) kiegészítő tájékoztatásért a Szterényi Ügyvédi Irodához.  A 

kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumentáció részét 

képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. A kiegészítő tájékoztatásra 

egyebekben a Kbt. 45.§-ban foglaltak az irányadók.  

 

A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül 

elektronikus úton hozzáférhetővé tette az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény 

közzétételének napjától. Ajánlatkérő kéri, hogy a dokumentáció letöltését követően a 

dokumentációt letöltő gazdasági szereplő regisztráljon a következő e-mail címen: 

katalin.racz@szterenyi.com, valamint a Szterényi Ügyvédi Iroda következő fax 

elérhetőségén: +36 1 224-00-74.  

 

A regisztrációban közlendő a dokumentációt letöltő gazdasági szereplő neve, címe, 

képviselője megnevezése, fax-száma és e-mail címe. Az ajánlatkérő a kiegészítő 

információkat megküldi a regisztrált gazdasági szereplőknek, ezért szükséges a kapcsolattartó 

megnevezése és elérhetőségeinek megadása. A regisztrációt elmulasztó gazdasági 

szereplőknek az ajánlatkérő nem tudja a Kbt.-ben előírt dokumentumokat, így a kiegészítő 

tájékoztatásokat sem közvetlenül megküldeni. A regisztráció elmulasztásából fakadó 

felelősség a regisztrációt elmulasztó gazdasági szereplőt terheli. 

 

3.3. A Kbt. 45.§ szerinti kiegészítő tájékoztatásért folyamodó gazdasági szereplőnek az 

írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint azt a telefax számot, valamint e-

mail elérhetőséget, amelyre a választ kéri. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy 

olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 

órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén 

belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.  

 

3.4. Az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 

kiegészítő tájékoztatás kérés keretében megfogalmazott kérdéseik megküldése során legyenek 

figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő lehetővé tette a részajánlat tételét, így amennyiben a 

kérdés szempontjából jelentőséggel bír, a kérdésben tüntessék fel azt is, hogy az a 

közbeszerzés melyik részéhez kapcsolódik. Az ennek elmaradásából származó esetleges 

félreértésekért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

 

3.5. Az ajánlatkérő arra kéri a gazdasági szereplőket, hogy kiegészítő tájékoztatás nyújtására 

vonatkozó kérdéseiket minden esetben szerkeszthető formátumban, elektronikus levélben is 

küldjék meg a Szterényi Ügyvédi Iroda fent megadott elektronikus levelezési címére. Ennek 

elmaradása azonban nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 

 

3.6. Az ajánlatkérő arra kéri a gazdasági szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatások 

kézhezvételét a kézhezvételt követő egy munkanapon belül a Szterényi Ügyvédi Iroda fent 

megadott telefax és e-mail elérhetőségeire visszaigazolni szíveskedjenek, ennek elmaradása 

azonban nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 
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4. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 

 

4.1. Az ajánlat felépítését az ajánlattevők határozzák meg, így az ajánlat egyes részeinek 

sorrendje nem kötött. Az ajánlatkérő azonban arra kéri az ajánlattevőket, hogy az elbírálás 

megkönnyítése érdekében az ajánlatokat az alábbi sorrendben állítsák össze. Az ajánlatkérő az 

alábbi felsorolással teljesíti a Kbt. 49.§ (2) bekezdésében előírt kötelességét, azaz az 

ajánlatkérő itt adja meg az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. 

A felsorolt dokumentumokat, igazolásokat értelemszerűen, az adott ajánlatnak megfelelően 

kell az ajánlathoz csatolni, azaz, amennyiben az alább felsorolt dokumentumok valamelyike 

az adott ajánlattevő vonatkozásában nem releváns, akkor az adott dokumentum csatolása nem 

követelmény (pl. amennyiben az ajánlatot nem közös ajánlattétel nyújtja be, akkor nem 

szükséges a tagok közötti együttműködési megállapodás; amennyiben az ajánlat nem 

tartalmaz idegen nyelvű dokumentumot, akkor az ajánlatához nem szükséges fordítást 

csatolnia stb.).  

 

4.2. Az ajánlatkérő által kiadott nyilatkozat és igazolás minták kizárólag ajánlott mintaként, 

segítségképpen szolgálnak. Az ajánlattevők nem kötelesek alkalmazni a mintákat. Ajánlatkérő 

javasolja ezen minták használatát. Az ajánlatnak minden esetben a Kbt., valamint az eljárást 

megindító felhívás, a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás rendelkezéseinek kell 

megfelelni. Ajánlatkérő a formai előírások tekintetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontjára 

tekintettel nem tekinti formai hibának azt sem, ha az ajánlattevő nem a kiadott mintákat 

használja és azt sem, ha a kiadott mintákat eltérő módon tölti ki, használja fel. Ajánlatkérő 

tartalmi szempontból vizsgálja az ajánlatok, a nyilatkozatok, igazolások megfelelőségét. 

 

4.3. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 

 

- Az ajánlat borítólapja (címlap) [Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő egy 

borítólapot az ajánlathoz csatolni.] 

 

- Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék [Több részre történő ajánlattétel esetén 

elegendő egy tartalomjegyzéket az ajánlathoz csatolni.] 

 

A bírálati szempont szerinti számszerűsíthető ajánlati tartalom ismertetése 

 

- Felolvasólap (1/1.- 1/3.  számú formanyomtatvány) [Több részre történő ajánlattétel 

esetén részenként külön-külön kell az ajánlathoz csatolni.] 

 

 Az ajánlat aláírásával kapcsolatos ajánlati részek 

 

-   Ajánlatkérő előírja – amennyiben ez az adott ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó, az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (Kbt.55.§ (5) bekezdés) 

esetében értelmezhető, azaz ilyennel jogszabály alapján rendelkeznie kell- az 

ajánlatban szereplő nyilatkozatokat, kimutatásokat, leírásokat stb. az ajánlattevő, 

10% feletti alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

részéről aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányának, vagy ügyvédi 

aláírás mintájának (2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés) a csatolását. 

Amennyiben a nyilatkozatokat, kimutatásokat, leírásokat stb. cégjegyzésre nem 

jogosult személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult 

személy vagy személyek által adott – a meghatalmazott aláírását is tartalmazó- 
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írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó 

vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát, vagy ügyvédi aláírás mintáját (2006. 

évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés) is. Meghatalmazás esetén a meghatalmazás 

körének a meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie. 

 

 Amennyiben a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő, 10% feletti 

alvállalkozó,  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját jogrendje 

szerint aláírási címpéldány vagy az azzal azonos funkciót betöltő dokumentum nem 

ismert, akkor erre vonatkozóan az érintett nem magyarországi letelepedésű 

ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozónak,  alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, amennyiben ismert, akkor az(ok) 

az ajánlathoz csatolandó(k) a fentiek szerint. 

 

 [Több részre történő ajánlattétel esetén az aláírási jogosultság igazolására szolgáló 

dokumentumokat nem kötelező részenként külön-külön az ajánlathoz csatolni, 

mindazonáltal az ajánlattevő felelőssége, hogy az aláírási jogosultságot minden 

megpályázott rész esetében a fentiek szerint megfelelően igazolja.] 

 

Az ajánlattétel tagjainak jogi helyzetével kapcsolatos ajánlati részek 

 

Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni 

kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel minden tagja), a közbeszerzés értékének 10%-

át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint  a Kbt.55.§ 

(5) bekezdés szerinti szervezetek részéről a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban, akkor arra 

vonatkozóan kell az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel minden tagjának), a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának, valamint a Kbt.55.§ (5) bekezdés szerinti, kapacitást biztosító 

szervezetnek nyilatkoznia. 

 

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó,  

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja az eljárást megindító 

felhívás közzétételének napjánál nem régebbi keltezésű cégkivonatát. Amennyiben 

a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó,  

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet letelepedése szerinti ország 

jogrendjében cégkivonat nem ismert, akkor erre vonatkozóan nyilatkozniuk kell az 

ezzel érintett nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, 10% feletti 

alvállalkozóknak,  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezeteknek. 

 

[Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétel tagjainak jogi helyzetével 

kapcsolatos fenti dokumentumokat nem kötelező részenként külön-külön az 

ajánlathoz csatolni, mindazonáltal az ajánlattevő felelőssége, hogy az előírt 

dokumentumokat minden megpályázott rész esetében a fentiek szerint megfelelően 

benyújtsa.] 
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Kizáró okok fenn nem állásának igazolása 

 

Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján: végelszámolás alatt áll, vagy 

vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az 

ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 

személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs és az 

elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs 

szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi. 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja alapján: tevékenységét felfüggesztette vagy akinek 

tevékenységét felfüggesztették; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: 

 A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a 

továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;  

 amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, 

vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 

cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve 

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal; (2. sz. formanyomtatvány) 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja alapján: gazdasági, illetve szakmai 

tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt 

követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 

tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős 

ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más 

bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: 

 magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

 cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

 amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

(2. sz. formanyomtatvány) 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontja alapján: közbeszerzési eljárásokban való 

részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a Közbeszerzési 

Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a 
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céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 

alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja alapján: egy évnél régebben lejárt adó-, 

vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése 

szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem 

tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a gazdasági 

szereplő az adatbázisban nem szerepel, akkor 1 évnél nem régebbi az illetékes adó- és 

vámhivatal által kiállított igazolással vagy az 1 évnél nem régebbi Art. szerinti együttes 

adóigazolással kell igazolni; 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontja alapján: korábbi - három évnél nem régebben 

lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból 

kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített nyilatkozat; (2. sz. formanyomtatvány) 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontja alapján: harmadik országbeli állampolgár 

Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a 

munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 

régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 

határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, 

vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjára vonatkozóan a 

kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából 

nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

honlapján közzétett adatokból 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontja alapján: a 2013. június 30-ig hatályban volt, a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben 

részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is-, 

vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 

költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 

pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, 

bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás 

bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, 

feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
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A kizáró ok hiányának igazolása: kizárólag természetes személy gazdasági szereplő 

köteles igazolni, természetes személy ajánlattevő  esetében hatósági erkölcsi 

bizonyítvány.  

 

Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb 

ajánlattevőknek nem kell igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk. 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés i) pontja alapján: korábbi közbeszerzési eljárás 

eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az 

alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési 

kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési 

határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő 

fél a részére határidőben fizetett; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített nyilatkozat. (2. sz. formanyomtatvány) 

 

 A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontja alapján: az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot 

tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, az ajánlatkérő 

ellenőrzi az eljárás során; 

 

 Kbt. 56. § (1) bekezdés k) tekintetében a következő feltételek valamelyike 

megvalósul 

 

 ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az 

ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági 

szereplőről van szó; 

 

 kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 

adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek 

nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett 

fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható 

jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az 

ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági 

szereplőről van szó; 
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 kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: A ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan 

társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 

akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 

szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének 

és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; (3. 

sz. formanyomtatvány) 

A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint 

amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) 

alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa 

vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 

szerinti kizáró ok igazolására. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá esik. 

 

 A Kbt. 56. § (2) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, 

amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 

fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 

tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti 

feltételt megfelelően alkalmazni. 

 

A kizáró ok hiányának igazolása: ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban 

megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. (4. sz. formanyomtatvány) 

 

 Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a 310/2011. (XII.23.) 

Kormányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint kell igazolni, hogy az ajánlattevő 

vonatkozásában a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek  nyilatkozatot kell benyújtaniuk 

arról, hogy a Kbt.56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely 
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hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban  kell benyújtaniuk. (5. 

számú melléklet szerint). 

 

Alvállalkozók és kapacitást biztosító szervezetek esetében 

 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása kapcsán az alvállalkozók és adott esetben 

az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 10.§-a szerint kell eljárni: 

 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)- k) pontjaiban foglalt  

kizáró okok hiányáról (az alvállalkozó vonatkozásában 2. számú formanyomtatvány, 

az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 6. számú 

formanyomtatvány). 

 

A kizáró okok igazolására előírt fenti szempontok teljesítése során a Közbeszerzési 

törvény és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.  

 

 [Több részre történő ajánlattétel esetén a kizáró okok fenn nem állásának igazolására 

szolgáló dokumentumokat nem kötelező részenként külön-külön az ajánlathoz 

csatolni, mindazonáltal az ajánlattevő felelőssége, hogy a kizáró okok fenn nem állását 

az ajánlattétel összetételétől függően is minden megpályázott rész esetében az 

előírtaknak megfelelően igazolja.] 

 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

 

- Az eljárást megindító felhívása III.2.2. pontjában előírt dokumentumok 

 

 Az ajánlattevő – attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az előző három 

üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (villamos 

energia kereskedelmi tevékenység végzése)  szerinti – rendszerhasználati díjak 

nélkül számított -  árbevételéről szóló nyilatkozatát üzleti évenkénti bontásban. (7. 

számú formanyomtatvány). 

 

Amennyiben valamely ajánlattevő a fenti időszak kezdete után jött létre, akkor a 

megalakulása óta eltelt üzleti év(ek) vonatkozásában csatolja az általános forgalmi adó 

nélkül számított közbeszerzés tárgya (villamos energia kereskedelmi tevékenység 

végzése) szerinti – rendszerhasználati díjak nélkül számított - árbevételéről szóló 

nyilatkozatát üzleti évenkénti bontásban. 

 

Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja 

szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 

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 kiegészítő 

tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
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amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 

tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 

igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 

módjáról. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdés) 

 

[Több részre történő ajánlattétel esetén a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltétel 

igazolására szolgáló fenti dokumentumokat nem kötelező részenként külön-külön az 

ajánlathoz csatolni, mindazonáltal az ajánlattevő felelőssége, hogy alkalmasságát 

minden megpályázott rész esetében az előírt mértékben igazolja.] 

 

Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolása 

 

- Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában előírt dokumentumok 

 

Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három 

év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia értékesítéseinek ismertetését. Az 

alkalmasságot a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint kell 

igazolni a következő módon: 

 

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti 

szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 

2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, 

az általa kiadott vagy aláírt igazolással; 

 

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az 

általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatával. 

 

A referenciaigazolás(ok)ból, illetve a referencianyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki 

kell derülnie az előírt alkalmassági feltétel teljesülésének. A 

referenciaigazolás(ok)nak, illetve a referencianyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell 

legalább: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését 

- a szerződést kötő másik fél részéről tájékoztatást adó személy nevét, elérhetőségét  

- a teljesítés idejét  

- a teljesítés tárgyát az alkalmasság megítéléséhez szükséges pontossággal 

- az értékesített villamos energia kWh-ban megadott mennyiségét 

- az ellenszolgáltatás összegét 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt. 

- Közös ajánlattétel – beleértve a projekttársaságot is – tagjaként teljesített referencia 

esetén a részvétel mértékének a referenciaigazolás(ok)ból, illetve a 

referncianyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie; 

 

[Több részre történő ajánlattétel esetén a műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági 

feltétel igazolására szolgáló fenti dokumentumokat nem kötelező részenként külön-

külön az ajánlathoz csatolni, mindazonáltal az ajánlattevő felelőssége, hogy 

alkalmasságát minden megpályázott rész esetében az előírt mértékben igazolja.] 
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Az alkalmasság igazolása Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet bevonása esetén 

 

-  Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban 

ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 

azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. (8/1.- 8/3. számú 

formanyomtatványok) 

 

 [Több részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozat részenként külön-külön 

nyújtandó be.] 

 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 

módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. (Kbt.55.§ (5) bekezdés) (9/1.-9/3. számú 

formanyomtatvány) 

 

 [Több részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozat részenként külön-külön 

nyújtandó be.] 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint más 

szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat (Kbt.55.§ (6) bekezdés): 

 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 

és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került (8/1.- 8/3. számú formanyomtatványok), vagy  

 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az 

ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a 

szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely 

lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 

teljesítése során (8/1.- 8/3. számú formanyomtatványok), vagy  

 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt 

esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a 

teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben 

az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az 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. (8/1.- 8/3. számú formanyomtatvány). 

  

 [Több részre történő ajánlattétel esetén az a)-c) pont szerinti nyilatkozatok részenként 

külön-külön nyújtandók be.] 
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Egyéb nyilatkozatok dokumentumok igazolások stb 

 

- Ajánlati nyilatkozat (10/1.-10/3. számú formanyomtatványok) [Több részre történő 

ajánlattétel esetén részenként külön-külön nyújtandó be.] 

 

- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt.60.§ (5) bekezdésének megfelelő  

nyilatkozatát. (11. számú formanyomtatvány) [Több részre történő ajánlattétel esetén 

részenként nem kell külön-külön benyújtani.] 

 

- Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés 

vonatkozásában (nemleges nyilatkozat esetében is.) (12/1-12/3. számú 

formanyomtatvány) [Több részre történő ajánlattétel esetén részenként külön-külön 

nyújtandó be. Ezt a nyilatkozatot a közös ajánlattétel tagjai külön-külön tegyék meg.] 

 

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződés - együttműködési 

megállapodás (13/1- 13/3. számú formanyomtatvány) [Több részre történő ajánlattétel 

esetén részenként külön-külön nyújtandó be.] 

 

- Ajánlatkérő előírja ajánlattevőre, hogy érvényes és hatályos a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, az ajánlattételi határidő  időpontjában 

érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel rendelkezzen, 

valamint az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes és hatályos mérlegkör 

szerződése legyen a rendszerirányítói engedélyessel, ennek alapján jogosult legyen 

mérlegkör-felelősként eljárni. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik közvetlen 

mérlegkör-szerződéssel, úgy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 

rendelkeznie kell más mérlegkörfelelőssel megkötött megállapodáson keresztül olyan 

joggal, hogy ő a mérlegkörfelelős helyett és nevében eljárva mérlegkör tagsági 

megállapodás köthet. A működési engedélyt ajánlatkérő a  Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 

 

A mérlegkör szerződést - továbbá a mérlegkörfelelőssel való megállapodás esetén, a 

mérlegkörfelelős által adott felhatalmazást, vagy megállapodást mérlegkör tagsági 

megállapodás megkötésére - az ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell. 

 
Csatolni kell továbbá az  ajánlatkérővel kötendő mérlegkör-tagsági szerződés tervezetét is, 

amely az Ajánlatkérőre nézve ingyenesen biztosítja a mérlegköri tagságot és amely az 

ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetben 

foglaltakon túl további adatszolgáltatási, nyilvántartási és fizetési vagy fizetést eredményező 

egyéb kötelezettséget nem tartalmazhat. 

 

- Az ajánlattételi dokumentáció szerinti fordítások, illetve a felelős fordítás 

szöveghűségét igazoló ajánlattevői nyilatkozat. (14. számú formanyomtatvány).  

 

- Amennyiben alkalmassági körben pénzügyi adatok forintra történő átszámítása 

szükséges, akkor az átszámítást az ajánlattevő végzi el az ajánlatban csatolt 

nyilatkozaton. 

 

- Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő a Kbt.36.§ (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, 

de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36.§ (5) bekezdés szerinti nyilvántartás 

a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy az ajánlattevőnek, illetve 
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az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 36.§ (6) 

bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett 

nyilvántartást. 

 

- Nyilatkozat üzleti titokról. Kizárólag abban az esetben nyújtandó be, ha az ajánlat 

üzleti titkot tartalmaz. Amennyiben az ajánlattevő nem nyilatkozik arról, hogy az 

ajánlata megjelölt oldalai üzleti titkot tartalmaznak, akkor az ajánlattevő úgy tekinti, 

hogy az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. (15. számú formanyomtatvány). 

 

[Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69–70. § szerinti indokolásban 

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. 

§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 

iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére 

figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 

hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 

továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80.§ (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.] 

 

- A Kbt. 80.§ (1) bekezdésének  alkalmazása esetén az üzleti titkot tartalmazó iratok. 

 

- Egyéb dokumentumok. Ezek közé tartoznak azok, melynek benyújtását az ajánlatkérő 

vagy jogszabályalkotó előírta, azonban a fenti felsorolásban esetleg nem szerepel, 

vagy melyeket az ajánlattevő az  ajánlatkérői előírásokon túl kíván az ajánlatához 

csatolni. 

 

5. AZ AJÁNLATI ÁR 

 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) az egy ajánlati részen belüli felhasználási 

helyek összességére energiadíjként nettó HUF/ 1 kWh értéken kifejezve kell megadni a 

felolvasólapon foglaltak szerint, az alábbi szempontok figyelembevételével: 
 

a) Az alkalmazott ajánlati ár (egységár), nem tartalmazza az átvételi 

kötelezettség alá eső villamos energia költségét (vonatkozó rendelet: 63/2013 

(X. 29.) NFM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az 

átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során 

alkalmazható árak meghatározásának módjáról). Az Egységár nem foglalja így 

magában a VET-ben meghatározott, a MAVIR-tól a Kereskedők által 

kötelezően megvásárolandó villamos energia mennyiségének és 

szabályozásának költségét (a továbbiakban: „KÁT díjat”), amelynek 

megvásárlására és megfizetésére a Felhasználó kötelezettséget vállal.  

 

b) KÁT villamos energia mennyiséget a vonatkozó jogszabály szerint a 

Kereskedő szállítja. Az összes elfogyasztott villamos energiához képest a KÁT 

villamos energia mennyiségét a Kereskedő minden hónapban a MAVIR által 

közzétett arányszám alapján határozza meg. Ezen KÁT villamos energia 

mennyiséget a Kereskedő minden hónapban a MAVIR által közzétett áron 

számlázza, aminek ellenértékét Felhasználó megfizeti. A számlában fel kell 

tüntetni a KÁT energiamennyiség tárgyhavi kWh értékét és annak alkalmazott 

egységárát. 
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c) Az alkalmazott Egységár nem tartalmazza továbbá az energiaadót, az ÁFA 

összeget, a hatósági árat jelentő rendszerhasználati díjakat, valamint a VET 

147. §. alapján fizetendő MAVIR pénzeszközök díját, a jogszabályban 

meghatározott mértéken. Az energiaadó mértékét a 2004. január 1. napján 

hatályba lépett, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 

szabályozza. Az energiaadót a Felhasználó minden hónapban köteles 

megfizetni a Kereskedő részére a tárgyhavi fogyasztás, illetve a Kereskedő 

vonatkozó számlája alapján, melynek megfizetésére Felhasználó 

kötelezettséget vállal. 

 

d) Az Egységár egyebekben nem tartalmazza a jogszabályok alapján 

esetlegesen, a Szerződés aláírását követően felmerülő, a villamos energia 

kereskedelmi tevékenységet terhelő és felhasználókra (azaz a Felhasználóra) 

kifejezett jogszabályi felhatalmazás alapján továbbhárítható esetleges adókat, 

illetékeket, díjakat, járulékokat és más költségeket. 
 

Az egységár a szerződés teljesítése során kötött, azaz a teljesítési időszak alatt állandó. 

Az egységár tartalmaz minden olyan költséget és díjat, mely a jelen Szerződés 

teljesítésével Kereskedő terhére felmerül, valamint tartalmazza a Kereskedőt a 

Szerződés alapján terhelő kötelezettségek ellenértékét is, nem tartalmazza azonban a 

jelen pontban a kivételi körben meghatározott költségeket és díjakat. 
 

Az egységár valamennyi – az adott ajánlati részbe tartozó - felhasználási helyre nézve azonos 

kell hogy legyen, függetlenül az adott felhasználási hely fogyasztási értékeitől és felhasználási 

jellemzőitől. A közbeszerzés adott része vonatkozásában tehát csak egy megajánlás 

(egységár) tehető, mely az adott részbe tartozó valamennyi felhasználási helyre vonatkozik. 

 

Ajánlattevő a felolvasó lapon az így meghatározott nettó egyösszegű HUF/1 kWh egységárat 

tüntesse fel [Nettó ajánlati ár (forint értéken 1 kWh villamos energia mennyiségre)]. 

Az ajánlatok összehasonlítása a nettó egyösszegű HUF/1 kWh egységárra tett végső 

megajánlás alapján történik. 

 

6. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig terjedő időtartamra kötve van az 

ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem 

kielégítőként visszautasít.  

 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárásban elektronikus árlejtést alkalmaz, az ajánlati 

kötöttségre a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 

szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. 

rendelet 22.§-a szerinti különös szabályokat is alkalmazni kell. 

Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában az 

ajánlattételi határidő lejártától fennáll. 

Elektronikus árlejtésen történő részvétel esetén az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés 

során első ajánlatának megtételétől az elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn a 

közbeszerzési törvény szerinti  ajánlati kötöttsége a bírálati szempont szerinti ajánlati elem 
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vonatkozásában.  Az ajánlat egyéb tartalmi elemeihez ajánlattevők az ajánlattételi határidő 

lejártától kötve vannak. 

Az ajánlattevők az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem módosíthatják, és nem vonhatják 

vissza ajánlatukat. 

Amennyiben ajánlattevő az elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot, ajánlati 

kötöttsége az elektronikus árlejtést megelőzően papír alapon benyújtott (a 

felolvasólapon feltüntetett) árajánlata vonatkozásában marad fenn (áll be).  

7. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA,  BONTÁSA,  ELBÍRÁLÁSA 

 

7.1. Az ajánlatok benyújtására az eljárást megindító felhívásban feltüntetett határidőig 

kerülhet sor. Az ajánlattételi határidő lejártánál később benyújtott ajánlatokat ajánlatkérő a 

Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. 

 

7.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az az eljárást 

megindító felhívásban meghatározott határidő lejártáig az alábbi címre beérkezik és ott 

igazoltan átvételre kerül: 

 

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18., "A" lépcsőház VII. emelet 

 

7.3. Az ajánlatokat közvetlenül vagy postai úton is be lehet nyújtani. A postai úton feladott 

ajánlatok akkor tekinthetők határidőben benyújtottnak, ha azok igazolt kézhez vételére az 

ajánlatok benyújtására megjelölt helyen az ajánlattételi  határidőig sor került. 

 

7.4. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai 

feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény 

megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli. 

 

7.5. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlati 

felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. A késedelem ki 

nem menthető, még vis maior helyzetek esetében sem. 

 

7.6. A késve beérkező ajánlatokat ajánlatkérő az ajánlattevő személyének megállapítása 

céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel. Az ajánlattételi határidő után 

beérkező ajánlatokat a Kbt. 34.§ (2) bekezdésére tekintettel az eljárás lezárulásától (Kbt. 30.§ 

(2) bekezdés) számított öt évig megőrzi. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati 

eljárás indul, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat- jogerős 

befejezéséig, de legalább az említett öt évig megőrzi. 

7.7. A bontás során az ajánlatokra vonatkozóan a Kbt. 62. §. (3) bekezdésben foglaltak 

kerülnek kihirdetésre a „felvasólap”-on [Kbt.60.§ (6) bekezdés] szereplő adatok alapján. 

Amennyiben az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő,  a Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti - 

személy kéri, az Ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi, hogy 

betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. 

 

7.8. A bontás során az ajánlatkérő által felvett jegyzőkönyv a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján 

kerül kiküldésre az ajánlattevők számára.  
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7.9. A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 18.§ (2) bekezdés f) pontjára való tekintettel az 

ajánlatkérő közli, hogy a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően 

nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő 

tájékoztatás [257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés] során ismerteti. 

 

7.10. A hiánypótlás és a felvilágosítás kérése során az ajánlatkérő a Kbt. 67.§ rendelkezése 

szerint jár el. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő közli, hogy nem köteles újabb hiánypótlást 

elrendelni 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. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltüntette, 

hogy ilyen esetben nem  rendel el újabb hiánypótlást. 

 

7.11. Az ajánlatokban előforduló számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elemek kapcsán 

az ajánlatkérő a Kbt. 68-70. § rendelkezései szerint jár el.  

 

Az ajánlatkérő valamely ajánlat ellenszolgáltatása aránytalanul alacsony voltának vizsgálatát 

az adott részre vonatkozó egységár megajánlás (nettó  HUF/1 kWh) és az adott részre vonatkozó 

becsült érték megállapításánál használt egységár (nettó  HUF/1 kWh) egymáshoz viszonyított 

eltéréséből kiindulva végzi el a Kbt. szabályai szerint. 
  

7.12. Az ajánlatoknak a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelését követően az elektronikus 

árlejtés időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőt egyidejűleg, elektronikus úton, az értesítés fogadása visszaigazolásának 

kötelezettségével értesít, egyben ajánlattételre felhív fel. 

 

7.13. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza az elektronikus árlejtést, melynek szabályai a 

következők: 

 

(1) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában az ajánlati ár vonatkozásában 

elektronikus árlejtés (a továbbiakban: Árlejtés) alkalmazását írta elő, amelynek 

részletszabályait - a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási 

cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. 

(X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. § (2) bekezdésében előírtak szerint - az 

ajánlati dokumentációban kell megadni. Az Ajánlatkérő az árlejtést a Kbt. 71. § (2) bekezdés 

a) pontja szerint megadott bírálati szempont (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) 

vonatkozásában folytatja le [Rendelet 17. § (2) bekezdés a) pont].  

 

(2) Ajánlatkérő az árlejtést szolgáltató közreműködésével valósítja meg (a továbbiakban: 

Szolgáltató), aki jóváhagyja az Ajánlatkérő által megadott – érvényes ajánlatot tevő - 

Ajánlattevők szállítói rendszerbe való beregisztrálását, elvégzi az aktuális árlejtés 

lebonyolításához az árlejtés rendszer konfigurálását, valamint az árlejtés paramétereinek 

beállítását, továbbá saját informatikai rendszerén keresztül lebonyolítja az Árlejtést.  

 

Szolgáltató megnevezése, adatai: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

Telefonszám (Helpdesk): +36-1-8-555-999 

mailto:aukcio@electool.com
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Faxszám: +36-1-239-98-96 

   

(3) Az Ajánlatkérő az Árlejtés menetével, időbeli ütemezésével, az Árlejtéshez kapcsolódó 

információkkal, ezek időbeli elérésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a beérkezett 

ajánlatok értékelését követően az Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és e-mailen az 

árlejtésre felkérő levelében (Árlejtési felhívás) adja meg [Rendelet 18. § (2) bek. b) és c) 

pont] oly módon, hogy az Ajánlattevők az értesítés tartalmát - az értesítésben az árlejtésre 

kijelölt időpont előtt legalább 5 munkanappal - megismerhessék. A felkérő levél tartalmazza 

az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről, valamint a 

rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokról való tájékoztatást is 

[Rendelet 18. § (2) bek. e) pont]. Az Árlejtés tekintetében informatikai rendszernek a 

Szolgáltató által az Árlejtés lebonyolítására üzemeltett informatikai rendszer minősül, így 

nem tekinthető az informatikai rendszer részének sem az Ajánlattevő által használt 

számítástechnikai eszközön meglévő egyéb informatikai rendszer, sem az Ajánlattevőnek a 

Szolgáltató informatikai rendszerével kapcsolatot biztosító internet szolgáltató informatikai 

rendszere, vagy az internet kapcsolathoz használt böngésző program sem [Rendelet 5. § (3) 

bek. c) pont].  

Amennyiben az üzemzavart az ajánlattevő észleli, köteles azt telefonon, az erre a célra 

fenntartott hívószámon jelezni az ajánlatkérőnek, illetőleg a szolgáltatónak [Rendelet 25. § (2) 

bek.]. Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az elektronikus árlejtést 

lebonyolító ajánlatkérő, a szolgáltató vagy legalább két ajánlattevő az elektronikus árlejtés 

lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer üzemzavarát észleli, az elektronikus árlejtést - 

e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 76. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.[Rendelet 25. § (1) bek.] 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 

anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok 

bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás 

[Rendelet 24. § (3) bekezdés] során ismerteti. 

 

(4) A Szolgáltató - figyelemmel a Rendelet 20. §-ában foglaltakra – még az elektronikus 

árlejtést megelőzően legalább 24 óra időtartamban biztosítja az Ajánlattevők részére, hogy 

megismerkedjenek és kipróbálják az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló 

informatikai rendszer működését. Az informatikai rendszer működésének kipróbálása során is 

letölthető a rendszerből a Felhasználói kézikönyv Ajánlattevők számára. Az informatikai 

rendszer működésének megismeréséért való felelősség Ajánlattevőt terheli. 

 

(5) A Szolgáltató támogatja és ellenőrzi az elektronikus árlejtés megkezdéséhez szükséges 

adatoknak az Ajánlattevők általi feltöltését, így különösen a Rendelet 21. §-a alapján az 

érvényes ajánlatok bírálati szempontjai szerinti értékek feltöltésének helyességét. A betöltésre 

vonatkozó részletes információkat a felkérő levél fogja tartalmazni. 

 

(6) A Szolgáltató munkatársai telefonos (hotline) támogatást nyújtanak az Árlejtés során az 

Ajánlattevők részére, az előzetesen a felkérő levélben megadott telefonszámon. A telefonos 

támogatás igénybevételével kapcsolatos felelősség Ajánlattevőt terheli. 

 

(7) Az Ajánlatkérő(k) az árlejtést szükség szerint több árlejtési szakaszban bonyolítja le 

[Rendelet 18. § (2) bek. c) pont].  
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(Megjegyzés: Ajánlatkérő(k) az „Árlejtési szakasz” fogalmán az Ajánlatkérő által az ajánlat 

módosítására meghatározott időtartamot érti.) 

 

Ajánlatkérő az első árlejtési szakasz időtartamát 30 percben határozza meg. Amennyiben az 

árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat érkezik, amely a   pályázók sorrendjét módosítja, 

akkor az árlejtés időtartama  5 perccel meghosszabbodik. Amennyiben valamelyik árlejtési 

szakasz utolsó 2 percében nem érkezik sorrendet módosító új ajánlat, úgy a rendszer az 

árlejtést lezárja. A hosszabbítások száma: korlátlan; megállítási szempont: nincs.  

 

 

Az Árlejtés során az értékelés alapjául szolgáló egységárra vonatkozóan lehet licitálni. A 

minimális ajánlati különbség (minimális csökkentmény)  nettó 0,05 HUF/1kWh érték 

Ajánlattevő saját korábbi ajánlatához képest. Az ennél kisebb különbséggel benyújtott 

ajánlatot az elektronikus rendszer nem fogadja be, nem vesz részt az értékelésben. Ajánlatkérő a 

csökkentmény alatt az alábbiakat érti: az újabb licit időpontjában az ajánlattevő előző saját ajánlata és 

az új ajánlata közötti különbség. 

 

(8) Ajánlatkérő a közbeszerzés egyes részei tekintetében külön-külön folytatja le az Árlejtést. 

 

(9) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árlejtő rendszer 

használatához a Szolgáltató által biztosított jelszó kizárólag egy felhasználó, egy 

számítógépen történő bejelentkezését támogatja. A Szolgáltató által üzemeltetett – és 

rendeltetésszerűen működő - informatikai rendszerrel való kapcsolatért az Ajánlattevő felelős. 

 

(10) Ajánlatkérő az új ajánlatok megadásának feltételeit az alábbiakban foglaltak szerint 

határozza meg [Rendelet 18. § (2) bek. d) pont]: 

 

a)   Az Ajánlattevők új ajánlataikat kizárólag az árlejtő rendszer (melyre vonatkozó 

adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben megjelölt 

időponttól kezdődően tehetik meg 

b)   Az árlejtés során olyan új ajánlat nem tehető, amely holtversenyt eredményezne, 

így a rendszer nem fogadja be azokat az ajánlatokat, amelyekkel  holtverseny alakulna 

ki. 

c) Az aktuális ajánlatokat két tizedes pontossággal lehet megadni minden 

módosítás alkalmával. 

d)      Az Ajánlattevők az árlejtés során – saját addigi legkedvezőbb ajánlatukhoz 

képest – kizárólag kedvezőbb, tehát alacsonyabb ellenszolgáltatásra vonatkozó 

ajánlatot tehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő nem kedvezőbb ajánlatot tesz, azt a 

rendszer nem fogadja el. Ajánlattevőnek az utolsónak tett ajánlata tekintetében áll be 

az ajánlati kötöttsége.  

 

(11) A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – 

utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel 

az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az 

Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül az adott részteljesítésre vonatkozó legjobb ajánlatot is 

megjeleníti. 

 

(12) Az árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket az árlejtés során 

kialakult rangsorról. 
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(13) Eredménytelen elektronikus árlejtés esetén [Rendelet 25. § (1) vagy (3) bek. esetén] 

Ajánlatkérő az árlejtést követő 5 munkanapon belül faxon tájékoztatja az Ajánlattevőket az új 

árlejtés időpontjáról. Az elektronikus árlejtés ismételt lebonyolítására a Rendelet 19. § szerinti 

értesítés megküldését követően kerülhet sor. 

 

Ezúton javasoljuk Ajánlattevők részére, hogy az elektronikus árlejtés rendszerébe - a felkérő 

levél kézhezvételét követően - annak megismerése céljából minél hamarabb regisztráljanak.  

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Rendelet 21.§ (1) bekezdése szerint Ajánlattevő köteles 

feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe az értékelési szempont 

tekintetében a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában 

szereplő értékeket.  

 

A feltöltés feltétele a regisztrálás, aminek feltételeit a felkérő levélben közli Ajánlatkérő. 

 

Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi 

linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html 

 

Az aukciós/árlejtési rendszer használata az alábbi szoftverkörnyezetben támogatott:  

– Operációs rendszer: Microsoft XP/Vista/7 és újabb verziói/Linux 

– Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 11,10,9 és 8 verziók /, Mozilla Firefox 

32.0.1 és újabb verziók 
 

(14) Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást 

kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési 

rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés 

lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.   

 

7.14. Ajánlatkérő az ajánlatokat minden részteljesítésben a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. Az eljárás nyertese az egyes részek 

tekintetében az az ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott feltételek alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó 

érvényes ajánlatot tette. 

 

 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html
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II. 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A közbeszerzési eljárás célja és ajánlatkérő elvárása a magyar átviteli hálózaton folyamatosan 

rendelkezésre álló villamos energia biztosítása teljes ellátás alapú szerződés keretében az 

ajánlatkérő és vagyonkezelésében álló többségi állami tulajdonú társaságainak felhasználási 

helyei villamos energia ellátására, menetrend adási kötelezettség nélkül, a „Teljes ellátás 

alapú villamosenergia-vásárlási szerződés” rendelkezéseinek megfelelően. 

 

Ajánlatkérő elvárásai: 

 

– Teljesítési időszak: 2016. 01. 01.-től (00:00 óra), 2016 12. 31.-ig (24:00 óra). 

– Szerződött Villamos Energia Mennyiség az eljárásban érintett részajánlatok 

tekintetében:  

1. részteljesítés: 71.621.850 kWh  

2. részteljesítés: 153.592.169  kWh  

3. részteljesítés: 70.867.625 kWh  

– A megvásárolt villamos energia mennyisége az ajánlatkérő(k) felhasználásától 

függően, a szerződés időszaka alatt minden részajánlat és a részajánlattal érintett 

ajánlatkérő tekintetében a Szerződött Villamos Energia Mennyiségtől – 20% és + 20 

%-kal eltérhet (az eltérés szankciómentes). A megengedett eltérést  – 

részajánlatonként – elsődlegesen a Szerződött Villamos Energia Mennyiség egészére 

vetítve kell vizsgálni, azaz egyes ajánlatkérők eltérését csak abban az esetben kell 

figyelembe venni, ha a részajánlatba eső összes Szerződött Villamos Energia 

Mennyiség eltérése a megengedett mértéktől eltérő.  

– A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő részére ingyenes mérlegkör-tagságot biztosít. A 

Mérlegkör Tagsági Szerződés az ajánlatkérőre nézve – a Szerződésben foglaltakon 

túlmenően – adatszolgáltatási és egyéb nyilvántartási kötelezettséget nem határozhat 

meg, továbbá az ajánlatkérőre nézve fizetési vagy fizetést eredményező egyéb 

kötelezettséget nem tartalmazhat. 

– Nyertes ajánlattevő nem kér az ajánlatkérőtől menetrendadási kötelezettséget, a 

menetrendadási kötelezettség hiányáért nyertes ajánlattevő díjat ajánlatkérőtől nem 

kér, valamint nem kér a szerződéstervezetben foglaltakon túl adatszolgáltatást. 

– Nyertes ajánlattevő a teljesítéssel érintett felhasználási helyek egésze vonatkozásában 

ajánlatkérő külön írásos meghatalmazása alapján díjmentesen biztosítja a 

kereskedőváltás végrehajtását a teljesítési időszak kezdő időpontjára, a végrehajtás 

során annak lebonyolításában ajánlatkérő nevében teljes körűen eljár külön díjazás 

nélkül, az eljárásra vonatkozóan ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek külön 

meghatalmazást ad. 

 

Felhasználási helyek száma, villamos energia mennyisége 

 

Az ajánlatkérőkhöz tartozó felhasználási helyek az eljárásban érintett valamennyi részajánlat 

tekintetében Magyarország közigazgatási területén találhatóak, az idősoros felhasználási 

helyek és a profilos felhasználási helyek jelölését a dokumentáció I. sz. mellékletét jelentő 

Excel táblázat tartalmazza. A mellékletben a beszerzési időszakra vett villamos energia 

felhasználás értékei a teljesítési időszakra vonatkozó értékként meghatározva szerepelnek, 

melyek az adott felhasználási helyre, mint Szerződött Villamos Energia mennyiség 
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minősülnek, az adott ajánlatkérő(k) tekintetében vett felhasználási helyek összessége az adott 

ajánlatkérő(k) Szerződött Villamos Energia mennyisége.  

 

Ajánlatkérő a tolerancia sávval nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt írja elő, 

hogy abban az esetben, ha a tényleges fogyasztás a várható fogyasztáshoz képest mindkét 

irányban a meghatározott %-os sávon belül marad, akkor a nyertes ajánlattevő nem érvényesít 

ajánlatkérővel szemben semmiféle szankciót, pótdíjat, büntetést, kiegyenlítő energiát, stb., 

azaz az ajánlatkérő a villamos energia tényleges felhasználásának megfelelő mértékében - a 

szerződött egységáron - fizeti meg az átvett villamos energia ellenértékét. 

 

Az egyes ajánlati részek vonatkozásában az érintett ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött 

szerződésekben külön-külön meghatározott szerződött mennyiségektől való megengedett 

eltéréseket együtt kell kezelni. Az egyes részenként érintett ajánlatkérőkkel megkötött 

szerződésekben rögzített mennyiségeket az ajánlatkérőknek együttesen kell teljesítni. Az 

ajánlatkérők együttes teljesítése azonban nem eredményez egyetemleges 

kötelezettségvállalást. Erre tekintettel amennyiben valamely ajánlatkérő a saját szerződésében 

meghatározott időszakon belül a minimális villamos energia mennyiségtől kevesebb 

mennyiséget vételez, vagy a maximális villamos energia mennyiségtől több mennyiséget 

vételez, úgy mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha az ajánlatkérők együttes 

vételezése az ajánlatkérők egyes szerződéseiben rögzített együttes mennyiség határain belül 

marad. Amennyiben nem teljesül e feltétel – azaz az együttes vételezés megengedett eltérése -

, úgy a szerződéses kötelezettségeket az egyes ajánlatkérők saját szerződésük szerint 

kötelesek teljesíteni az ajánlatkérőre vonatkozó mennyiségi átvételi szabályok – ezek az egyes 

ajánlatkérő Szerződött Villamos Energia  Mennyisége +/- 20 %-os megengedett eltéréssel - 

szerint. 

 

Ajánlattevőnek a jelen ajánlati dokumentációban rögzített villamos energia-felhasználási 

helyekre történő egyidejű és folyamatos villamos energiaszállításra kell, hogy ajánlatát 

kidolgozza. Az ajánlatkérők a leszállított villamos energia mennyiséget a felhasználási hely 

csatlakozási pontján veszik át. Az ajánlattevő az egyes részek vonatkozásában ajánlatot csak 

az ajánlati kiírásba bevont villamos energia-felhasználási helyek összességére tehet. Az 

ellátásra felkínált villamos energia-felhasználási helyek összességéből ellátási céllal egy-egy 

felhasználási helyet, vagy ellátási területet kiemelni nem lehet, azaz a közbeszerzés egy adott 

részére teljes körben kell ajánlatot tenni. 

 

Szállítási (teljesítési) időszak  

 

A villamos energia átadásának tényleges kezdési időpontja felhasználási helyenként - a 

kereskedőváltás feltételével - a 2016. 01. 01. nap (00:00 óra).  

 

Villamos energia felhasználási jellemzők, ajánlati ár tartalma 

 

 Felhasználási adatok valóságtartalma 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése során a 2015. év ajánlatkérést megelőző 

időszakára és a 2014. évre vonatkozó fogyasztási adatokat vette figyelembe az 

ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem vállal arra nézve felelősséget, hogy a fogyasztás 

adatai és/vagy a fogyasztást jellemző bármely paraméter/jellemző meg fog 

egyezni a dokumentáció mellékletét képező táblázatban feltüntetett adatokkal a 

2016-os évben. Ennek megfelelően ajánlattevő ajánlatát a felhasználás 
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megadott jellegének jellemzői mellett esetlegesen felmerülő eltérésből fakadó 

kockázatok számításba vételével kell megtennie, az eltérésből fakadó minden 

fogyasztási változásra az ajánlati ár fedezetet nyújt.  

 

Villamos energia ellátás minőségi jellemzői 

 

A szolgáltatott villamos energia minőségi paramétereit az illetékes elosztói 

engedélyes elosztói üzletszabályzata tartalmazza. Az ajánlatkérő részére 

átadott villamos energiának meg kell felelnie e paramétereknek és a 

felhasználási helyek jellemzőinek. 

 

Fogyasztási helyek villamos energia vásárlási jellemzői 

 

A felhasználási helyeket és ezek jellemzőit a dokumentáció I.sz. melléklete  

tartalmazza. A melléklet az egyes ajánlati részekhez külön-külön csoportosítva 

magában foglalja felhasználási helyenként, a Felhasználó megnevezésével 

(cégnév, székhely) az egyes Felhasználási helyek címét, POD azonosítóját, 

RHD besorolását, felhasználói típusát (távmért, profilos), a profilos 

felhasználási helyek profilcsoportját, valamint annak az Elosztói 

Engedélyesnek a megnevezését (cégnév), melynek a hálózatához a 

Felhasználási hely csatlakozik. Tartalmazza továbbá a Szerződött Villamos 

Energia Mennyiség adott felhasználási helyre eső kWh értékét, mely érték a 

profilos felhasználási helyek esetében a MÉF értékkel egyezik meg. 

Az I. sz. melléklet Excel táblázatához kapcsolódóan a dokumentáció 

tartalmazza a távmért felhasználási helyek 15 perces terhelési adatait, 

amennyiben azok az ajánlatkérő rendelkezésére állnak.  

 

Ajánlati ár és meghatározása 

 

Az ajánlati árat (azaz a villamos energiadíjat)  a dokumentáció részét képező „Teljes ellátás 

alapú villamos energia-vásárlási szerződés” alapján – a szerződésben és jelen 

dokumentációban írt feltételekkel (dokumentáció I. részének 5. pontja)  kell megadni a 

közbeszerzés egyes részei vonatkozásában meghatározott Szerződött Villamos Energia  

Mennyiségének alapján kalkulálva nettó HUF/1 kWh értéken. Az ajánlati ár 1 kWh 

energiamennyiségre vonatkozó nettó értéke, az ellátási időszak alatt HUF értéken állandó. 

 

A nyertes Ajánlattevő az egyes részre tett ajánlatában megjelölt ajánlati ár fejében 

vállalja, hogy: 

 az előírt műszaki paraméterek figyelembevételével, az ajánlatkérő számára a villamos 

energia ellátását a kiírásnak megfelelő műszaki tartalommal, a szerződés időtartama alatt 

folyamatosan biztosítja, 

 az ajánlatkérővel teljes ellátás alapú szerződést köt a dokumentációban vett tartalommal  

 az ajánlat elfogadása alapján megkötött villamos energia-vásárlási szerződéssel 

egyidejűleg, az ajánlatkérőnek biztosítja a saját versenypiaci mérlegkörének tagságát, a 

megkötendő mérlegkör-tagsági szerződés alapján ingyenesen, 

 ellátja a villamos energia beszerzéssel és ellátással kapcsolatos – a villamos energiáról 

szól 2007. évi LXXXVI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott - 

valamennyi feladatot, 

 különdíjmentesen együttműködik az ajánlatkérővel és a rendszerüzemeltetői (elosztói) 

engedélyesekkel a fogyasztási és terhelési méréselszámolás adatszolgáltatásban,  
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 a villamos energia kereskedelmet terhelő Járulékos Költségeket és a KÁT díjat tételesen 

számlázza és számolja el,  

 a területileg illetékes hálózati engedélyessel az ajánlatkérő meghatalmazásával 

megbízottként kezeli a hálózat használati szerződést (e status azonban nem jogosít a 

szerződések tartalmának módosítására, továbbá a rendszerhasználati díjak elszámolására). 

 

 

Rendszerhasználati díjak elszámolása és megfizetése 

 

Ajánlatkérő közvetlenül fizeti meg az elosztói engedélyeseknek, az elosztói engedélyesek 

által kiállított számlák alapján.   

 

A fentieknek megfelelően a rendszerhasználati díjak elszámolásában és teljesítésében való 

közreműködés a nyertes ajánlattevőnek nem feladata, azaz a nyertes ajánlattevőnek nem kell e 

díjakat megfizetnie a rendszerüzemeltetői (elosztói) engedélyeseknek és nem képezi nyertes 

ajánlattevő feladatát azok továbbszámlázása sem ajánlatkérő irányába. 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT CSATOLVA 
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IV. 

 

DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI 

 

AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA AJÁNLOTT IRATMINTÁK 

(KBT. 49.§ (2) BEKEZDÉS) 
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