
EKR000292722018

Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 29372315Fax:+36 309794658Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU120NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

napelemes rendszer építése, engedélyeztetéssel, feltételes közbeszerzési 
eljárás

Közbeszerzés 
tárgya:

Jászfényszaru Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000292722018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Jászfényszaru Város Önkormányzata EKRSZ_
73655396

Jászfényszaru HU322 5126

Szabadság Tér 1

Andréné Marton Éva.

andrene.marton.eva@jaszfenyszaru.hu +36 57520101 +36 57520103

www.jaszfenyszaru.hu

KÖZ-PÁLYA Közbeszerzési és Pályázati Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
39005427

Újhartyán 2367

Monori Utca 30

Göndör Gábor

gesztorhaz@gesztorhaz.hu

www.gesztorhaz.hu
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45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Egy db napelemes rendszer kerül kiépítésre, egy helyszínen, a munka fizikailag nem megbontható.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. (hrsz: 478)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:3Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

napelemes rendszer építése, engedélyeztetéssel, feltételes közbeszerzési eljárás

Napelemes rendszer építése: Jászfényszarui Napfény Óvoda, cím: 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4. (hrsz: 478) egy 36 
kW-os napelemes HMKE energiatermelő rendszer kivitelezését határozta el. A termelő berendezés DC oldali villamos 
teljesítménye 40.320 Wp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 36.000 VA. A
felhasználó célja villamos energiafogyasztásának nagymértékű kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő 
termelő berendezéssel. Termelőegység által hasznosított energia: napsugárzás. Csatlakozás módja: háromfázisú csatlakozás 
inverteren keresztül, a meglévő épület főelosztó szekrénybe. A csatlakozás villamos jellemzői: Az épület csatlakozási 
teljesítménye: 3x63A L1 63 A; 14,55 kVA L2 63 A; 14,55 kVA L3 63 A; 14,55 kVA - Üzemi feszültség: 3P +N, 230/400V, 50Hz - 
Érintésvédelem - Hibavédelem: TN-S - Csatlakoztatási teljesítmény: Karakterkorlát miatt nem fér ki, részletek a 
dokumentációban.

napelemes rendszer építése, engedélyeztetéssel, fe
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

Amennyiben a megépítésre kerülő elektronikus rendszer áramszolgáltatói engedélyeztetése elhúzódik. Erre a feleknek nincs 
ráhatása.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70nettó átalányár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

15Az M.1./a) alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatott szakember 36 
hónap feletti szakmai 
többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 48 hónap)

15Jótállás ideje (minimum 24 hónap 
maximum 48 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Napelemes rendszer építése: Jászfényszarui Napfény Óvoda, cím: 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4. (hrsz: 478) egy 36 
kW-os napelemes HMKE energiatermelő rendszer kivitelezését határozta el. A termelő berendezés DC oldali villamos 
teljesítménye 40.320 Wp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 36.000 VA. A
felhasználó célja villamos energiafogyasztásának nagymértékű kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő 
termelő berendezéssel. Termelőegység által hasznosított energia: napsugárzás. Csatlakozás módja: háromfázisú csatlakozás 
inverteren keresztül, a meglévő épület főelosztó szekrénybe. A csatlakozás villamos jellemzői: Az épület csatlakozási 
teljesítménye: 3x63A L1 63 A; 14,55 kVA L2 63 A; 14,55 kVA L3 63 A; 14,55 kVA - Üzemi feszültség: 3P +N, 230/400V, 50Hz - 
Érintésvédelem - Hibavédelem: TN-S - Csatlakoztatási teljesítmény: Karakterkorlát miatt nem fér ki, részletek a 
dokumentációban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. (hrsz: 478)

Igen

Igen

Nem

Igen

3

Igen
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Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs 
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást ( 
kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ajánlatkérő pályázni kíván a beruházás összegére. Amennyiben a pályázat, vagy az átcsoportosítási kérelem elutasításra került 
vagy ajánlatkérő nem a teljes összeget kapja meg, akkor alkalmazza a Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdését.

II.2.13) További információ:

TOP32115JN1201600075Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

Nem

Nem

Igen

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont 
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
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Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződéses összeg
nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő kérésére, a 
szerződés szerinti előlegbekérő alapján, legkésőbb az adott megrendelés alapján teljesítendő munka vonatkozásában az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül teljesíti. A Megrendelő által kifizetett előleg összege az adott megrendelés alapján 
szerződésszerűen teljesített munka vonatkozásában kiállított és ajánlatkérő által leigazolt végszámla összegéből kerül levonásra. 3. 
Számla kiállítására az alábbiakra tekintettel kerülhet sor: Karakterkorlát miatt nem fér ki, részletek a dokumentációban

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

1. Jótállás: A szerződésszerűen elvégzett munkák tekintetében nyertes ajánlattevőnek az értékelési részszempontok között értékelésre 
kerülő, ajánlatában tett vállalása szerinti, minimum 12 hónap teljes körű jótállást szükséges biztosítania a szerződéstervezetben 
foglaltak szerint. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja. 2. Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés 
esetén a Vállalkozó köteles a késedelem első napjától számítva a késedelemmel érintett napok után, a tartalékkerettel csökkentett 
teljes nettó vállalkozói díj 0,25 % -át kitevő mértékű napi késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér értéke nem haladhatja meg a 
tartalékkerettel csökkentett teljes nettó vállalkozói díj 20 %-át. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a 
szerződés azonnali hatályú felmondására, és meghiúsulási kötbér követelésére. karakterkorlát miatt nem fér ki részletek a 
dokumentációban.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy fő OKJ-s végzettségű villanyszerelővel, vagy azzal egyenértékű 
érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az alkalmassági minimum követelmények:

M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot 
alátámasztó és igazoló dokumentumok. A szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz év/hó bontásban tartalmazza a 
szakmai tapasztalatot jelentő munkavégzés kezdetét és végét, valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt 
nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt szakmai 
tapasztalatnak, mind az értékelési rész-szempont tekintetében megajánlott többlet szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell 
derülnie. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékben megjelenített 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet M.1. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy
a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló 
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M.1. pontokban meghatározott dokumentumok 
benyújtása helyett. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 
és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az 
ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően csupán arról köteles nyilatkozni, 
hogy az M.1. pontokban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az M.1.pontokban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében előírt nyilatkozatokat és/vagy 
igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem

Nem
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2018.07.03.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

A közbeszerzési eljárás feltételes. Tartalékkeret mértéke 5 %. A tartalékkeret felhasználásának módja, a Képviselő Testület dönt 
a tartalékkeret felhasználásáról.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.07.10. 16:00

HU

2018.07.10. 18:00

Nem


