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„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az 
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4Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 

Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)7 

 

Hivatalos név: Dombóvári Szent Lukács Kórház Nemzeti azonosítószám:  

AK 16307 

Postai cím: Kórház u. 39-41. 

Város: Dombóvár NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7200 Ország: HU 

Kapcsolattartó személy: Jánosiné Miklóssy Orsolya Telefon: +36 74564079 

E-mail: kozbeszerzes.szlkorhaz@gmail.com Fax: +36 74564014 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.szlkorhaz.hu  

A felhasználói oldal címe: (URL) www.szlkorhaz.hu  

 

 

I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési 
jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: 
www.szlkorhaz.hu  (URL) 

◯  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: 
(URL)  

További információ a következő címen szerezhető be 

◯ a fent említett cím 

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:kozbeszerzes.szlkorhaz@gmail.com
http://www.szlkorhaz.hu/
http://www.szlkorhaz.hu/
http://www.szlkorhaz.hu/
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X másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. 

Postai cím: 7622 Pécs, Jogász u. 6. II. em 5., Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Moroné Lázár Zsófia 

Telefon: +36 72511608 

Fax: +36 72511607 

E-mail: prvdunantulkft@gmail.com 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: (URL) 

X a fent említett címre 

◯  a következő címre: (adjon meg másik címet)  

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL) 

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

X Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

◯ Közjogi intézmény 

◯  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet 

◯  Egyéb típus:  

 

I.5) Fő tevékenység 

◯  Általános közszolgáltatások 

◯ Honvédelem 

◯ Közrend és biztonság 

◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

X Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

◯Oktatás 

◯ Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés 
keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából 
végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és 
hibaelhárítással. 

Hivatkozási szám: 
 

 

mailto:prvdunantulkft@gmail.com
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II.1.2) Fő CPV-kód: 65400000   

Kiegészítő CPV-kód: 
1, 2

 : 50720000 

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az 
üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, 
karbantartással és hibaelhárítással. 

Az üzembiztonság megteremtését szolgáló energiahatékonyság alapú hőenergia szolgáltatási, üzemeltetési, 
karbantartási és hibaelhárítási szerződés. 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
2
 

Érték áfa nélkül: [1.00] Pénznem: HUF 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll ◯ igen X nem 

Ajánlatok ◯ valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy részre nyújthatók be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket: 

 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés 
keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából 
végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és 
hibaelhárítással. 

Rész száma: - 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2 

CPV-kód: 65400000   

09320000 – Gőz, melegvíz és kapcsolódó termékek 

50324200 – Megelőző karbantartási szolgáltatások 

50531100 – Kazánjavítási és karbantartási szolgáltatások 

71314200 – Energiagazdálkodási szolgáltatások 

71314300 – Energiahatékonysági tanácsadó szolgáltatások 

71314310 – Épületek fűtésével kapcsolatos gépészmérnöki szolgáltatások 

71356000 - Műszaki szolgáltatások 

Kiegészítő CPV-kód: 
1, 2

 :  

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU233 Dombóvár, Kórház u. 39-41. (Központi telep), Dombóvár, Tó u. 1. (Gunarasi Rehabilitációs Központ) 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

A Részvételre Jelentkező (szerződésben: Energiahatékonysági Szolgáltató) a korszerűsítési munkálatok keretében köteles az 
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üzembiztonságot megteremtő, a meglévő rendszer (hőenergia termelő- és ellátó berendezések) optimális működtetését 
elősegítő, ezáltal energia-megtakarítást nyújtó fejlesztéseket elvégezni az Ajánlatkérő részére történő energia-
megtakarítást nyújtó hőenergia (fűtés, HMV, gőz) szolgáltatás céljából. A korszerűsítési munkákat a betegellátás 
zavartalansága mellett szerződéskötéstől megkezdődően kell elvégezni, tekintettel, hogy Ajánlatkérő kiemelt közcélú 
feladatot lát el (egészségügyi fekvőbeteg-ellátás), tevékenysége szükségszerűen folytonos, ezért szolgáltatását 
folyamatosan biztosítani szükséges. 

A hőenergia szolgáltató rendszerek (Központi telep és Gunarasi Rehabilitációs Központ) műszaki határain belül a hőenergia 
szolgáltató rendszer üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása. A hőenergia szolgáltató rendszerek műszaki határai a 
kazánházak gáz főelzáró szerelvényétől a tüzelőberendezéseken és más kazánházi berendezéseken keresztül a kazánházak 
kilépő csonkjáig terjednek. A Energiahatékonysági Szolgáltató teljes mértékben felelős a hőenergia szolgáltató rendszerek 
biztonságos, jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetésért, az üzemeltetéséhez szükséges hatósági feladatoknak 
történő megfelelés biztosításáért. 

A hőszolgáltatáshoz tartozó fogyasztásmérés (hőmennyiségmérés és gőzmérés) kiépítése, a szerződésben meghatározott 
mérési pontok szerint. 

Napi felügyeletet Ajánlatkérő végzi az Energiahatékonysági Szolgáltató utasításai szerint. 

Az Energiahatékonysági Szolgáltató a szerződés futamideje alatt a szerződésben rögzítettek szerint, felügyeleti díjat és 
bérleti díjat fizet Ajánlatkérő részére. 

Díjak felülvizsgálata szerződésben rögzítettek szerint. 

Az Energiahatékonysági Szolgáltató energiahatékonysági szolgáltatásokat nyújt Ajánlatkérő részére az alábbiak szerint: 

 éves felhasznált hőmennyiség garantálása 

 garantált költséghatékony energiaszolgáltatás nyújtása 

 energiamenedzsment (monitoring) és mérnökszolgálati tevékenység, az energiafogyasztások és energia-
megtakarítások követésére energiakontroll-rendszer működtetése az Részvételre Jelentkező által biztosított 
szerver és szoftverháttérrel 

Aktuális állapot 

A kazánházban egy darab 1998-ban gyártott gőzkazánból meleg vizes kazánná átalakított 2,750 kW teljesítményű 
hőtermelő berendezés látja el az intézmény központi épületét. A gázmotor jelenleg nem üzemel, tulajdoni viszonya nem 
rendezett ezért az intézmény nem rendelkezik fűtési tartalékkal. 

A központi kazánházban található egy Thermonova 900 tipusú, 1998-as gyártású (18 éves), JB Ganz égővel szerelt gőzkazán, 
működése bizonytalan. 

A vízkezelő rendszer rossz állapotban van. 

A kórház 2016-os fogyasztási adata: 17.490 GJ/év 

Korszerűsítés elemei 

A kazánpark megújításával olyan rendszer kerüljön bevezetésre, mely az energiahordozók fogyasztásának folyamatos 
monitorozásával és valós időben történő továbbításával elősegíti az energetikai megtakarításokat és a kor technikai 
színvonalán biztosítja a folyamatos hő ellátását az Intézmény számára. 

A műszaki tartalomban ismertetett a kórház hőellátásához szükséges beépítendő teljesítmények (2 db 1.100 kW meleg vizes 
kazán illetve 1 db 1t/h teljesítményű gőzkazán). 

Fűtött légköbméter (Központi telep és Gunarasi Rehabilitációs Központ) összesen: 53519,7 lm³. 

Ajánlatkérő (Központi telep és Gunarasi Rehabilitációs Központ) 2015. évi földgázfogyasztása: 687.993 gNm³/év. 

A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás és a szerződés 
tervezet tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X  Minőségi kritérium – Név: A szerződés teljesítésében résztvevő szakember kazángépészként szerzett szakmai 
tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 40

 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 
1, 20

 

X Ár – Súlyszám: 60 (1.1. Éves nettó hőenergia-költség HUF/év mennyiségi egységben – súlyszám: 40; 1.2. Üzemeltetési és 
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korszerűsítési díj (kazánházi, üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás és korszerűsítés díja összesen) mértéke nettó 
HUF/év mennyiségi egységben – súlyszám: 20) 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 1.00 Pénznem: HUF 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes 
időtartamára vonatkozóan) 

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

Időtartam hónapban: [ 120 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (__/__/__)/ Befejezés: (__/__/__) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:  

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pont kitöltése azért történt, hogy a 
hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak, az ott megadott adat tervezett szám, és Ajánlatkérő nem korlátozza az 
ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát, ezért a korlátozásra vonatkozó objektív 
szempontokat sem határoz meg. 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ:  

A II.2.6) pont azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült 
értéket. 

Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 

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

 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai 
és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti 
kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkező (közös részvételre 
jelentkező), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az 
eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. 

Igazolási mód: 

A részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1-7.§-ok szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen 
igazolni a Kbt. 62-63. § szerinti kizáró okok hiányát. 

A részvételre jelentkező köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani a Kbt. 62-63. §ban foglalt kizáró 
okok hiányának igazolása érdekében. Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles 
nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62-63. § szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá köteles 
megadni az Ajánlatkérő által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely 
szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és 
elérhetőségeket. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) (2) bekezdés] 

Az Ajánlatkérő a kizáró okok előzetes ellenőrzése során elfogadja az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 45. §] 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) azon 
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. §a szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági 
szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. 
Amennyiben a részvételre jelentkező cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van 
folyamatban, a részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §a alapján csatolni kell a 
cégbírósághoz (vagy a részvételre jelentkező országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 
részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési 
eljárás van-e folyamatban. 

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) (2) bekezdésében foglaltakra. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. 

A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi 
keltezésűeknek kell lenniük. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási mód: 

A részvételre jelentkezők által a részvételi jelentkezésben benyújtandó igazolások: 

A részvételre jelentkezők a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási 
kötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkezők 
felelnek. 

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására, az eljárás ajánlattételi szakaszában): 

AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően 
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legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való 
megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak 
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 

P1) az Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az 
alábbi tartalommal - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: 

• a számla (számlák) megnyitásának időpontja; 

• számlaszám(ok) feltüntetése, beleértve a megszűnt pénzforgalmi számlákat; 

• arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától 
visszafelé számított 2 évben volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorban álló tétel. [Kbt. 65 § (1) bekezdés a) pont; 
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pont] 

 

P2) közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény vagy fennállásáról szóló egyéb 
igazolás egyszerű másolata, továbbá a felelősségbiztosítás ajánlattételi határidő napján való érvényessége igazolásához a 
díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolati példánya [Kbt. 65 § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) 
Korm. rend. 19. § (1) bekezdés d) pont]. 

Alkalmazandó még a Kr. 19. § (7) bekezdés, Kbt. 65. § (5)-(8),(11), 140.§ (9). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
2 

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a Részvételre jelentkezőt (vagy közös Részvételre jelentkezőket), ha nem rendelkezik 
(vagy együttesen nem rendelkeznek): 

P/1. bármely pénzforgalmi számláján a RF feladásától visszafelé számított két évben (vagy amennyiben 
ajánlattevő az Részvételi felhívás feladásától visszafelé számított két évet követően jött létre, illetve kezdte 
meg működését, így ettől az időponttól kezdődően az Részvételi felhívás időpontjáig terjedő időszakban) 30 
napon túli sorban állás előfordult. 

Ajánlatkérő a „sorbanállás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat 
érti. 

P/2. nem rendelkezik közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek mértéke 
legalább 56.000.000 Ft/év. 

 

A P/1. és P/2. előírás esetében a közös Részvételre Jelentkezők közül elegendő, ha egyikük megfelel az 
előírásoknak. Az alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező (ajánlattevő) bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt rendelkezések 
szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság megállapítására. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezők által a részvételi jelentkezésben 
benyújtandó 

igazolások: 

A részvételre jelentkezők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási 
kötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkezők 
felelnek. 

M/1. a Kr. 21§ (3) bekezdésének a) pontja szerint az RF feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de 
maximum 15 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti  (betegellátás zavartalansága 

mellett végzett energetikai rekonstrukciót is magában foglaló hőenergia szolgáltatása-fűtés, HMV, gőz-, , garantált éves 
hőmennyiséggel, a hő termelő –kazán, gőztermelő- rendszerek, üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása, 
energiakontroll/ vagy energiamenedzsment rendszer működtetése, , energiafelhasználás folyamatos nyilvántartása) 
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legjelentősebb hőenergia szolgáltatásainak ismertetését. 

Alkalmazandó a Kr. 21. § (3b), 22.§ (1)-(2) és (5) bek. 

A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből az alkalmasságnak való megfelelés 
megállapítható. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt 
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 

Az igazolásban (nyilatkozatban) fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás jellegét, különösen a közbeszerzés 
tárgyára tekintettel,a szolgáltatás rövid ismertetését, a betegellátás zavartalansága mellett végzett energetikai 
rekonstrukció rövid bemutatását, továbbá az általa megvalósítandó üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás módját, 
szervezését, a szolgáltatás során értékesített éves hőenergia mennyiségét (fűtés,HMV,gőz külön külön), a garantált éves 
hőmennyiség mértékét, a szerződés keretében beépített kazán és gőzteljesítmény nagyságát, az energiamenedzsment 
rendszer bemutatását, a szerződést kötő másik fél szervezeti jellegét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap), 
és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail 
címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; 

Fentieken túlmenően: 

M1.1) nyilatkozat csatolása, Részvételre Jelentkező által a betegellátás zavartalansága mellett végzett energetikai 
rekonstrukció rövid bemutatása, továbbá az általa megvalósítandó üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás módját, 
szervezését, a hőellátás és üzemviteli biztonságot.  

M.1.2) nyilatkozat csatolása, Részvételre Jelentkező által működtetett energiakontroll vagy energiamenedzsment rendszer 
bemutatása. Az energiakontroll rendszer nem azonos a felügyeleti rendszerrel. 

M.2) nyilatkozat azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellett csatolandó: 

a) a szakemberek saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz, mely 
tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is, 

b) a szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, 

c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet. 21. § (3) bekezdés b) pont].M.3) Kr. 21.§ (3) bek. c) alapján csatolja energiaellátás, hőtermelő és elosztó 
rendszerek, gőz rendszerek üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű), továbbá ISO 
50001 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási, Rendszernek való megfelelőség tanúsításához független szervezet által 
kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítványának egyszerű másolati példányát, vagy az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványának egyszerű másolati példányát, vagy az 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékait; 

M4) Kr. 21.§ (3) bek. g) alapján csatolja energiaellátás, hőtermelő és elosztó rendszerek, gőz rendszerek üzemeltetésére, 
karbantartására vonatkozó ISO 14001 (vagy azzal egyenértékű) környezetirányítási rendszernek való megfelelőség 
tanúsításához független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítványának egyszerű 
másolati példányát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványának 
egyszerű másolati példányát, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. 

SZ1) Kr. 26.§ (1) bek. b) alapján a MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság által kiállított a “nyomástartó 
berendezések, rendszerek, szállítható nyomástartó berendezések szerelése, átalakítása, javítására, felügyeletére” 
vonatkozó érvényes hatósági engedély egyszerű másolata. 

Alkalmazandó még a Kbt. 65. § (5)-(7),(9) és (11), 140.§ (9). 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a Részvételre jelentkezőt (vagy közös Részvételre jelentkezőket), ha nem rendelkezik 
(vagy együttesen nem rendelkeznek): 

M1.1) nem rendelkezik a RF feladásától visszafelé számított három évben összesen, a közbeszerzés tárgyában (betegellátás 
zavartalansága mellett végzett energetikai rekonstrukciót is magában foglaló hőenergia szolgáltatása-fűtés, HMV, gőz-, , 
garantált éves hőmennyiséggel, a hő termelő –kazán, gőztermelő- rendszerek, üzemeltetése, karbantartása és 
hibaelhárítása, energiakontroll/ vagy energiamenedzsment rendszer működtetése, , energiafelhasználás folyamatos 
nyilvántartása) legalább 1 db az előírásoknak megfelelő, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 36 
hónapon át folyamatosan végzett szolgáltatásra vonatkozik, amelynél a kazánból, gőztermelőből (mindkettő megléte 
szükséges) gázenergia alapon előállított és értékesített hőenergia (fűtés+HMV+gőz [mindhárom megléte szükséges]) 
meghaladta a 13.200 GJ/év hőmennyiséget, és a korszerűsítés során minimum 1,6 MW kazánteljesítmény és minimum 0,7 
t/h gőzteljesítmény előállítására alkalmas gázalapú berendezések kerültek beépítésre. 
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Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az Részvételi felhívás 
feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződéses értéket (mennyiséget) veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.  

Az Ajánlatkérő abban az esetben fogadja el a bemutatásra kerülő szerződésben szereplő korszerűsítés vizsgált intervallum 
előtti teljesítését, ha a szerződés a vizsgált időtartamon belül még folyamatosan fenn áll. Amennyiben a bemutatni kívánt 
szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya 
szerinti, teljesített szolgáltatások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. 

M1.2) nem rendelkezik az Részvételi felhívás feladásának időpontjában működő energiakontroll vagy energiamenedzsment 
rendszerrel, mely alkalmas a mérési pontokon (gáz, hő) az energia-fogyasztások, -megtakarítások kimutatására, 
energiagazdálkodásra és az energiahatékonyság követésére, valamint online hozzáférés biztosítására (a felügyeleti rendszer 
önmagában nem minősül ilyen rendszernek). 

Az M1.1) és M.1.2) pontban az előírt referenciakövetelmény több, az előírtaknak megfelelő szerződésből is teljesíthető 

 

M2) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel 

M2.1) legalább 1 fő felsőfokú okleveles épületgépész mérnök, okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, vagy 
okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki legalább 5 éves 
hőenergia szolgáltatása, hő termelő rendszer karbantartása és hibaelhárítás irányuló szakmai gyakorlattal bír; 

M2.2) legalább 1 fő energetikus vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal 
(energetikával kapcsolatos ügyintézési feladatok, hőenergetikai számítások végzése és szolgáltatóval való kapcsolattartás) 
bír. 

M2.3) a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 2 fő, az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet szerinti kazángépész képzettséggel vagy ezekkel egyenértékű 
képzettséggel rendelkező szakemberrel. 

M2.4) a teljesítménybe bevonni kívánt legalább 2 fő arcképes gázszerelő, aki a 30/2009. (XI. 26) NFGM rendelet 2. sz. 
melléklet 1-3. kategória szerinti tevékenységek végzésére jogosító érvényes gázszerelői igazolvánnyal rendelkezik. 

Ugyanaz a szakember megajánlható az M.2./1-4) pontokban meghatározott alkalmassági feltételek igazolására, 
amennyiben a szakember teljesíti az előírt alkalmassági minimumkövetelményt. 

M3) nem rendelkezik energiaellátás, hőtermelő és elosztó rendszerek, gőz rendszerek üzemeltetésére, karbantartására 
vonatkozó ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű), továbbá ISO 50001 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási, valamint ISO 
18001 (vagy azzal egyenértékű) Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszernek való megfelelőség 
tanúsítását igazoló független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítvánnyal, vagy az 
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Ajánlatkérő alkalmazza a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § 
(2) bekezdésében foglaltakat; 

M4) nem rendelkezik ISO 14001 tanúsítvánnyal (vagy azzal egyenértékű) környezetirányítási rendszernek való megfelelőség 
tanúsítását igazoló független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítvánnyal, vagy az 
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű 
környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. 

SZ1) nem rendelkezik a MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság által kiállított a “nyomástartó berendezések, 
rendszerek, szállítható nyomástartó berendezések szerelése, átalakítása, javítására, felügyeletére” vonatkozó érvényes 
hatósági engedéllyel. 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) 

  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

1./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Felelősségbiztosítás: Részvételre Jelentkező köteles rendelkezni olyan felelősségbiztosítással, amely kellő 
biztonságot nyújt az ajánlatkérőnek a Szerződéssel kapcsolatos mindennemű felelőssége vonatkozásában. 
Részvételre Jelentkező köteles a Szerződés teljes időtartama alatt – ugyanazon a kártérítési és garanciális 
szinten – fenntartani a felelősségbiztosítását. 

Kártérítés: Részvételre Jelentkező köteles megtéríteni az Ajánlatkérő felé a Szerződésben meghatározott 
kötelezettségeinek megszegésével okozott közvetlen károkat. 

Kivitelezési késedelem: az Energiahatékonysági szolgáltató minden teljes eltelt hét után 100.000,- (azaz: 
egyszázezer) forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. 

Teljesítési késedelem: az Energiahatékonysági szolgáltató minden eltelt további 1 óra után a mindenkori 
Üzemeltetési Díj 0,02 %-ával megegyező összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. 

A HMV-szolgáltatás 24 óra időtartamot meghaladó teljes szünetelése esetén az Energiahatékonysági 
szolgáltató minden újabb teljes eltelt 12 óra után a mindenkori Üzemeltetési Díj 0,005 %-ával megegyező 
összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.  

A gőzszolgáltatás 12 óra időtartamot meghaladó teljes szünetelése esetén az Energiahatékonysági 
szolgáltató minden újabb teljes eltelt 12 óra után a mindenkori Üzemeltetési Díj 0,005 %-ával megegyező 
összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. 

A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Késedelem és/vagy a szerződés 7.2 7.3 7.4 pontjában meghatározott 
bármilyen okból bekövetkező hibás teljesítés miatt fizetendő kötbér maximum mértéke a szolgáltatási évre 
vonatkozó mindenkori nettó Üzemeltetési díj 15%-a . 

A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Késedelem és/vagy a szerződés 7.2 7.3 7.4 pontjában meghatározott 
bármilyen okból bekövetkező hibás teljesítés miatt fizetendő kötbér összege szolgáltatási évben eléri a 
késedelmi kötbér maximum mértékét, abban az esetben Megrendelő jogosult a másik félhez intézett 
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződést kártérítési kötelezettség nélkül felmondani.  

2./ Fizetési feltételek: Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  

Részvételre Jelentkező havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig Ajánlatkérő részére számlát állít ki a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9. §-a a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bek 
figyelembevételével a fizetendő a Szerződés szerinti Szolgáltatási Díjakról. A számlák kiegyenlítése a Ptk. 6:130. 
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az igazolt szerződésszerű teljesítést és a kézhezvételt követő 60 napon 
belül, banki átutalással történik, az Részvételre Jelentkező által meghatározott bankszámlára. 

A számláknak meg kell felelnie a 2007. évi CXXVII. tv, különösen annak 36/A. §-a előírásainak, ill. a vonatkozó 
egyéb jogszabályoknak, továbbá a Szerződés előírásainak. 

Ha az Ajánlatkérő a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 
lejárt tartozás után a késedelem idejére Ptk. 6:155 §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni 
Ajánlatkérőnek, a szerződéses feltételek szerint. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés 
devizaneme: magyar forint (HUF). 

A szerződést biztosító mellékötelezettségek és a fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza. 

Ajánlatkérő a Kr. rövidítés alatt a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet 
érti. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 
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IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

◯ Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

X Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás:  

◯  Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
2
 [   ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen ◯ nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
 



13 

 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 10/08/2017 Helyi idő: 10:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 
4 

Dátum: 11/09/2017 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: (nn/hh/éééé) Helyi idő: (óó:pp) Hely: 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X   nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

 A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

1) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: 2017.08.10 10:00 óra, hely: PRV Dunanántúl Kft. 7622 Pécs, Jogász u. 
6. II. em. 5. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 68.§(3) szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § 
az irányadó.  

2) Hiánypótlás: Kbt. 71. §. 

3) Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget tekintettel arra, hogy a közbeszerzés részekre bontása műszaki, 
gazdasági és szerződéses konstrukciót tekintve (az üzembiztonság megteremtéséhez szükséges hőenergia termelő- és ellátó 
berendezések energia-megtakarítást nyújtó fejlesztéseinek költségét) a Részvételre Jelentkező (szerződésben: 
Energiahatékonysági Szolgáltató) a garantált energia megtakarításból fedezi, aki üzemelteti, karbantartja és hőenergiát 
szolgáltat az általa beépített berendezésekkel, garanciát vállalva az üzembiztonságra és az energia 
megtakarításra) ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető. A közbeszerzésben részajánlattételi lehetőség 
biztosításával olyan kötelezettségvállalás keletkezne az Ajánlatkérőnél (beruházás), mely ellehetetlenítené működését.. 

4) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(6) és a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni 
bejárást és konzultációt nem tart. 
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5) A RJ-nek (valamennyi közös RJ-nek) be kell nyújtania: 

-Kbt. 66.§ (2), (4) és (6), Kbt. 67.§ (1), (3) és (4) szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal 

-Kbt. 66.§ (5) szerinti felolvasólapot,  

-kezességvállalási nyilatkozatot az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről (Kbt. 65.§(8) bekezdése szerinti 
esetben) 

-kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről és a magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességéről szóló 
nyilatkozatot. 

6) A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a (közös) részvételre jelentkező, illetőleg a jelentkezésben nyilatkozatot 
aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat: 

-a részvételi jelentkezésben bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) 
bekezdése szerinti aláírási-mintája, 

-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására 
vonatkozó meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 

7) A dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47.§(2) bekezdése irányadó. A részvételi jelentkezést 1 pld. papíron és 
elektronikus másolati példányban CD vagy DVD-n is csatolni kell. A Kbt. 65.§(8) bekezdése szerinti iratot eredeti vagy hiteles 
másolati formában kell benyújtani. 

8) Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) 
Korm.rendelet 30.§(4) alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni. Fentiek a III.1.2. és 
III.1.3. pontokban meghatározott valamennyi alkalmassági előírásra vonatkoznak. 

9) Az Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

10) Amennyiben a RJ más RJ-vel közösen nyújt be részvételi jelentkezést, a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre 
vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal. Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot 
tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot) 

11) A részvételi jelentkezésben valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a fordítások esetén 
ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő 
elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 

12) További kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai. 

13) A közb. dok-ok elérése Kbt. 39.§ (1) és 57. § (1) bekezdése szerint történik, mely az eljárásban való részvétel feltétele. A 
közb. dok-ok másra át nem ruházható(k) és közzé nem tehető(k), de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közb. dok-okat 
az egyik RJ eléri. A közb. dok-ok elektronikusan érhetőek el a www.szlkorhaz.hu oldalról, A regisztrációt a 
prvdunantulkft@gmail.com címre kell küldeni. Regisztrálási adatok: érdekelt gazdasági szereplő neve, székhelye (levelezési 
címe, ha eltér a székhelytől), telefonszáma, telefax száma, elektronikus levelezési címe. Az ajánlatkérő az előbbiek szerint 
megjelölt kapcsolattartási ponton keresztül tartja a kapcsolatot az érdekelt gazdasági szereplővel.. 

14) Ár szempont: 1. Éves nettó hőenergia-költség HUF/év mennyiségi egységben. Súlyszám 40; 2. Üzemeltetési és 
korszerűsítési díj (kazánházi, üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás és korszerűsítés díja összesen) mértéke nettó HUF/év 
mennyiségi egységben. Súlyszám 20. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: fordított és egyenes 
arányosítás. Ajánlatkérő élve a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt lehetőséggel, jelen felhívásban előre 
meghatározza, hogy a benyújtott ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben az ajánlatban nettó 
üzemeltetési és korszerűsítési díjak összegének mértéke a nettó 19.900.000,-Ft/év összesen díjat több mint 20 százalékkal 
meghaladja, továbbá a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel, jelen felhívásban előre meghatározza, hogy a 
benyújtott ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő 
szakember kazángépészként szerzett szakmai tapasztalata nem éri el a legalább 36 hónapos időtartamot. 

15.) FAKSZ: Dr. Turi Ákos (Lajstromszám: 00416) 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu  Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu  Fax: +36 18828593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu  Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu  Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (05/07/2017) 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_____________________________________________________________________________________________________
____ 

1 
szükség szerinti számban ismételje meg 

2 
adott esetben 

4 
ha az információ ismert

 

20 
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

 

21 
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 

Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

 

 

Korrigendum 

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény 

2014/23/EU irányelv 

2014/24/EU irányelv 

2014/25/EU irányelv 

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető 
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani. 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 

I.1) Név és címek 1
 

Hivatalos név: Dombóvári Szent Lukács Kórház Nemzeti azonosítószám:  

AK 16307 

Postai cím: Kórház u. 39-41. 

Város: Dombóvár NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7200 Ország: HU 

Kapcsolattartó személy: Jánosiné Miklóssy Orsolya Telefon: +36 74564079 

E-mail: kozbeszerzes.szlkorhaz@gmail.com Fax: +36 74564014 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.szlkorhaz.hu  

A felhasználói oldal címe: (URL) www.szlkorhaz.hu  

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés 
keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából 
végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és 
hibaelhárítással. 

Hivatkozási szám: 
 

 

II.1.2) Fő CPV-kód: 65400000   

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:kozbeszerzes.szlkorhaz@gmail.com
http://www.szlkorhaz.hu/
http://www.szlkorhaz.hu/
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Kiegészítő CPV-kód: 
1, 2

 : 50720000 

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az 
üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, 
karbantartással és hibaelhárítással. 

Az üzembiztonság megteremtését szolgáló energiahatékonyság alapú hőenergia szolgáltatási, üzemeltetési, 
karbantartási és hibaelhárítási szerződés. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) 

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai 

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 
7
 ◯ eNotices X TED eSender ◯ Egyéb mód: 

TED eSender bejelentkezés: TED88 
7
  

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 
7
 

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017-9330 
7
 (év és a dokumentum száma) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 130-266001 

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/07 
7
 (nn/hh/éééé) 

 

VII. szakasz: Változások 

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ 

VII.1.1) A módosítás oka 7 

X Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása 

◯ A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak 

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a 

bekezdés számát) 

Szakasz száma: [  ].[  ].[  ] 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: Helyesen: 

Szakasz száma: [  ].[  ].[  ] 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

 

Helyesen: 

 

Szakasz száma: IV.2.2. 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

Dátum: 2017/08/11 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 

Helyesen: 

Dátum: 2017/09/06 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő:  10:00 (óó:pp) 

Szakasz száma: IV.2.3. 

Rész száma: 2 

A következő helyett: 

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás 

kiválasztott jelentkezők részére történő 

Helyesen: 

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás 

kiválasztott jelentkezők részére történő 
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A módosítandó szöveg helye: megküldésének becsült dátuma 

Dátum: 12/09/2017 

megküldésének becsült dátuma 

Dátum: 12/10/2017 

Szakasz száma: [  ].[  ].[  ] 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

 

Helyesen: 

 

Szakasz száma: [  ].[  ].[  ] 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen: 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Szakasz száma: IV.3. 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

További információk: 

1) A r.jel-ek felbontása: 11.8.2017. 

10:00 

óra, hely: PRV Dunántúl Kft. 7622 

Pécs, 

Jogász u. 6. II. em. 5. A r.jel-ek 

felbontása a Kbt. 68.§(3) szerinti 

személyek. Bontás Kbt. 68.§. 14) Ár 

szempont: 1. Éves nettó 

hőenergiaköltség 

HUF/év mennyiségi egységben. 

Súlyszám 40; 2. Üzemeltetési és 

korszerűsítési díj (kazánházi, 

üzemeltetés, 

karbantartás, hibaelhárítás és 

korszerűsítés díja összesen) mértéke 

nettó HUF/év mennyiségi egységben. 

Súlyszám 20. Adható pontszám: 0-10 

pont. Módszer: ford. és egyenes 

arányosítás. Kbt. 73. § (6) bekezdés c): 

AK a benyújtott ajánlatot a bírálat 

során érvénytelenné fogja nyilvánítani, 

amennyiben az ajánlatban nettó 

üzemeltetési és korszerűsítési díjak 

összegének mértéke a nettó 19 900 

000,-Ft/év összesen díjat több mint 20 

%-kal meghaladja, továbbá a Kbt. 77. § 

(1) bek: AK a benyújtott ajánlatot a 

bírálat során érvénytelenné fogja 

nyilvánítani, amennyiben a teljesítésbe 

bevonni kívánt 1 fő szakember 

kazángépészként szerzett szakmai 

tapasztalata nem éri el a legalább 36 

hónapos időtartamot. 

Helyesen: 

További információk: 

1) A r.jel-ek felbontása: 06.9.2017. 

10:00 

óra, hely: PRV Dunántúl Kft. 7622 

Pécs, Jogász u. 6. II. em. 5. A r.jel-ek 

felbontása a Kbt. 68.§(3) szerinti 

személyek. Bontás Kbt. 68.§. 14) Ár 

szempont: 1. Éves nettó 

hőenergiaköltség HUF/év mennyiségi 

egységben. Súlyszám 40; 2. 

Üzemeltetési és korszerűsítési díj 

(kazánházi, üzemeltetés, karbantartás, 

hibaelhárítás és korszerűsítés díja 

összesen) mértéke nettó HUF/év 

mennyiségi egységben. Súlyszám 20. 

Adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: 

ford. és egyenes arányosítás. Kbt. 73. § 

(6) bekezdés c): AK a benyújtott 

ajánlatot a bírálat során érvénytelenné 

fogja nyilvánítani, amennyiben az 

ajánlatban nettó üzemeltetési és 

korszerűsítési díjak összegének mértéke 

a nettó 19 900 000,-Ft/év összesen díjat 

több mint 20 %-kal meghaladja, 

továbbá a Kbt. 77. § (1) bek: AK a 

benyújtott ajánlatot a bírálat során 

érvénytelenné fogja nyilvánítani, 

amennyiben a teljesítésbe bevonni 

kívánt 1 fő szakember kazángépészként 

szerzett szakmai tapasztalata nem éri el 

a legalább 36 hónapos időtartamot. 

Ajánlatkérő a szakember esetében a 

Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az 

ajánlati elem legkedvezőbb szintjét 120 

hónapban határozza meg, amelyre és az 

annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt 

az értékelési ponthatár felső határával 

azonos számú pontot ad. 

Szakasz száma: [  ].[  ].[  ] 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

 

Helyesen: 

 

Szakasz száma: [  ].[  ].[  ] 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen: 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: (óó:pp) 
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VII.2) További információk: 2 

Tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] 
teljesíteni, valamint a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok és az előzetes vitarendezési kérelem 
alapján a Részvételi felhívás és a kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentum (II/2. FEJEZET ÚTMUTATÓ 
AZ AJÁNLATTÉTELHEZ 11. pontja és a szerződéstervezet 6.1.1. pontja) módosul, Ajánlatkérő a 
részvételi határidőt meghosszabbítja. 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_____________________________________________________________________________________________________
____ 

1 
szükség szerinti számban ismételje meg 

2 
adott esetben 

7 
közzétételre nem kerülő kötelező információ
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1. PREAMBULUM 

Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával 
elősegítse a dokumentációt kiváltó (átvevő) gazdasági szereplők részére a sikeres részvételre jelentkezés, 
illetőleg ajánlattétel lehetőségét. 

A Dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és kapcsolódó jogi 
szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy a részvételre jelentkezők, illetőleg a későbbi ajánlattevők formai, 
illetőleg tartalmi szempontból érvényes részvételi jelentkezést és ajánlatot nyújthassanak be.  

Az Ajánlatkérő a Dokumentáció mellékleteként megküldi a szolgáltatás műszaki leírását, valamint a 
szerződéses feltétételeket.  

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen dokumentáció mellett, a Kbt. és 
kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást 
elősegítő dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes részvételre 
jelentkezéshez.  

2. ELJÁRÁS NYELVE 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar. 

Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a fordítások esetén részvételre jelentkező 
általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felel. 
Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült 
nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 

3. A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A RÉSZVÉTELI (AJÁNLATTÉTELI) FELHÍVÁS, VALAMINT A 

DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

Amennyiben a részvételi felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy a részvételi 
felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. A Dokumentáció egyes részei vonatkozásában nincs 
alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok tartalmi ütközése esetén minden esetben módosítás 
szükséges az egységes értelmezés érdekében.  

Az Ajánlatkérő kifejezetten kéri a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a dokumentációt kiváltó 
(átvevő) bármely gazdasági szereplő a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció, vagy a 
dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze kiegészítő tájékoztatás 
keretében az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjének. Az Ajánlatkérő ilyen esetben az ellentmondást a Kbt. 52. 
§ (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy a 
dokumentáció módosításával oldja fel. 

Az Ajánlatkérő a beérkezett javaslatok alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása 
szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével 
összhangban módosítja. 

4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN 

Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden 
nyilatkozattétel, illetve minden egyéb kommunikáció írásban – faxon, elektronikusan, postai vagy 
közvetlen kézbesítés útján – történik a Kbt. 41. § rendelkezéseinek megfelelően.  

A gazdasági szereplők számára javasolt, hogy valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre 
kerülő dokumentumon tüntessék fel az eljárás rövid megnevezését. 
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Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplők képviselőit, hogy a részvételi felhívás és dokumentáció 
tartalmával, vagy az eljárással kapcsolatos kérdéseiket minden esetben írásban, az Ajánlatkérő kijelölt 
kapcsolattartója felé tegyék fel. A cégszerűen vagy meghatalmazott útján aláírt dokumentum mellett – a 
mielőbbi válaszadás érdekében – az érintett iratot e-mail útján, szerkeszthető formátumban is (pl. .odt., 
.doc, vagy .docx) javasolt megküldeni. 

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy az írásbeli kommunikáció zavartalan lebonyolítása érdekében olyan 
kapcsolattartó(ka)t jelöljenek ki, aki(k) az eljárás teljes időtartama alatt elérhetőek, így az ajánlatkérő által 
megküldött iratok, információk átvételére minden alkalommal megfelelő időben sor kerülhet. Az 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárásban több kapcsolattartó személy 
kijelölésére is lehetőség van.  

Amennyiben a gazdasági szereplő adataiban, a kijelölt kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében 
változás következik be, annak tényét, illetőleg a továbbiakban irányadó adatokat – azaz a gazdasági 
szereplő vagy kapcsolattartó megnevezését, illetőleg adatait – haladéktalanul írásban közöljék az 
Ajánlatkérő képviselőjével.  

Az Ajánlatkérő a fenti tájékoztatás elmulasztásából vagy a tájékoztatás késedelmes teljesítéséből 
eredő károkért nem vállal felelősséget.  

Az Ajánlatkérő továbbá ajánlja, hogy kapcsolattartási pontként olyan e-mail, illetőleg fax elérhetőséget 
adjanak meg mely 0-24 óráig működőképes. Az Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által használt 
információs hálózati rendszerek hibájáért nem vállal felelősséget, ebből következően, ha a 
megküldött üzenet a gazdasági szereplő által használt rendszer hibájából eredően nem érkezik 
meg a gazdasági szereplőhöz, abban az esetben az ebből elálló kárt a gazdasági szereplő viseli. 

Ha az elektronikus úton küldött üzenet melléklete nem nyitható meg vagy nem olvasható, az Ajánlatkérő 
kéri, hogy a hibáról – annak kijavítása érdekében – haladéktalanul értesítsék az Ajánlatkérő kijelölt 
képviselőjét. 

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a megérkezett, ajánlatkérő vagy képviselője által küldött 
dokumentumok megérkezéséről minden esetben írásban küldjenek visszajelzést. 

Az Ajánlatkérő a részvételi határidőt követően – közös részvételre jelentkezés esetén – a közös részvételre 
jelentkezőknek szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást minden esetben a közös részvételre 
jelentkezők által kijelölt képviselőnek küldi meg. 

5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK 

Az Ajánlatkérő által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását elősegítő 
javaslatok, nem tartoznak a részvételi jelentkezés (ajánlat) vagy a gazdasági szereplők által benyújtandó 
egyéb dokumentumok tartalmi követelményei közé. 

- amennyiben a gazdasági szereplő valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve a 
jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott részében 
adja meg, 

- a dokumentumban minden esetben jelöljön meg kapcsolattartót, vagy hivatkozzon a korábbi 
kapcsolattartóra, 

- a dokumentumban a gazdasági szereplőre vonatkozó információkat határoz meg, azt minden 
esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó egyéb hivatalos irat 
tartalmával összhangban adja meg, 

- amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre 
vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben győződjön meg, tekintettel 
arra, hogy dokumentumok valóságtartalmáért részvételre jelentkezőként felelősséget vállal, 

- a dokumentációban csatolt, okiratokról készített másolatot olvasható formában indokolt 
benyújtani (elkerülendő a későbbi hiánypótlást). 
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6. DOKUMENTUMOK SZEMÉLYES LEADÁSA A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRŐL 

A gazdasági szereplő az eljárás során a szükséges dokumentumokat – ha a dokumentum jellege személyes 
leadást tesz indokolttá – a részvételi felhívásban / ajánlattételi felhívásban előírt vagy a Kbt. által 
meghatározott határidőig köteles benyújtani. A Dokumentumok postai feladása vagy futárszolgálat 
igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (a dokumentumot tartalmazó boríték 
elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) a gazdasági szereplők 
viselik. 

A dokumentumok leadásának helyszíne adott esetben eltérhet az Ajánlatkérő hivatalos címétől. Az 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumokat – különös tekintettel a 
részvételi jelentkezésre, ajánlatra, hiánypótlásra, felvilágosításra vagy indoklásra – kizárólag a felhívásban 
vagy a dokumentum benyújtására felhívó tájékoztatóban megadott helyszínen nyújtható be. Az 
Ajánlatkérő az előzőekre figyelemmel a felhívásban vagy a dokumentumra egyébként irányadó 
tájékoztatóban megjelölt címtől eltérő helyre történő személyes leadás esetén – a dokumentum 
határidőben történő érkeztetésére – felelősséget nem vállal.  

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlat tételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzés részekre bontása gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. 

Ha a részvételi felhívás / ajánlattételi felhívás vagy jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt 
vagy időtartamot tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell 
alkalmazni. 

A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 
(közép-európai idő – CET) szerint értendő. 

Az Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt tény, adat vagy információ kapcsán nem írja elő igazolás 
benyújtását, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az 
e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba 
belépve közvetlenül hozzájuthat az érintett igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar 
nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő előírja a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű 
fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a 
külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas 
nyilvántartásnak. 

A részvételre jelentkezés (és az ajánlattétel) során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a 
gazdasági szereplőknek az árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg 
referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az a részvételi felhívás feladásának 
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a gazdasági szereplő 
saját központi bankja által az részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró 
ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén a gazdasági szereplőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.  

Az eljárás során felmerülő, a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban 
nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 
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II/1. FEJEZET 
ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKZÉSHEZ 
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1. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK 

A tárgyi eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak: 

 
Eljárási cselekmény 

megnevezése 

Hivatkozás a cselekmény/esemény 
főbb szabályait tartalmazó 

dokumentumra, illetve jogszabályra 
Határidő/időpont 

1. Kiegészítő tájékoztatás kérése 
Kbt. 56. § (3) bekezdés a részvételi határidőt 

megelőző hetedik 
naptári nap 

2. 
Kiegészítő tájékoztatás 
megadása (ajánlatkérő 
válaszadás) 

Kbt. 56. § (2) bekezdés a részvételi határidőt 
megelőző negyedik 
naptári nap 

3. 
Előzetes vitarendezés a 
felhívás és a dokumentáció 
tartalmával összefüggésben 

Kbt. 80. § (1) bekezdés ba) alpont 
részvételi határidő 
lejártáig 

4. 
Részvételi határidő, a 
részvételi jelentkezések 
bontása 

Részvételi Felhívás IV.2.2) és IV.2.7) 
pont, Kbt. 68. § 

Részvételi Felhívás 
IV.2.2) és IV.2.7) pontja 
szerinti időpont 

5. 

Részvételre jelentkezések 
elbírálása, tájékoztatás a 
részvételi szakasz 
eredményéről 

Dokumentáció II/1./10-11. pont, 
Kbt. 69-79. § 

lehető legrövidebb időn 
belül 

6. 
Előzetes vitarendezés az 
Ajánlatkérő eljárást lezáró 
döntésével összefüggésben 

Kbt. 80. § (1) bekezdés a) pont 
az írásbeli összegzésről 
való tudomásszerzést 
követő 3. munkanap 

2. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI 

ELLENŐRZÉSE 

Jelen Dokumentáció magában foglalja a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre 
jelentkezők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként 
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét (iratjegyzéket), az ajánlatkérő által ajánlott 
nyilatkozatmintákat, továbbá a szerződéses feltételeket.  

Az Ajánlatkérő a Dokumentáció részeként továbbá a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja a 
közbeszerzési műszaki leírást. 

A dokumentációt kiváltó gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációban 
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, illetőleg amennyiben a Dokumentáció 
tartalmával összefüggésben kérdése merül fel, azt haladéktalanul megküldje az Ajánlatkérő képviselőjének.   

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

A gazdasági szereplőknek, illetve mindazon személyeknek és szerveteknek, akik a dokumentációt ugyan 
nem szerezték be, de a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően jártak el, a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján 
lehetőségük van a részvételi felhívással, a dokumentációval, illetőleg a tárgyi eljárással kapcsolatban magyar 
nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.  
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A kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezésének határideje: a részvételi határidőt megelőző hetedik 
naptári nap. 

A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhetnek be: 

Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. 

Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz. 

Város/Község: Pécs 
Postai irányító-
szám: 7622 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Moroné Lázár Zsófia 
Telefon: +36 72511608 

E-mail: prvdunantulkft@gmail.com Fax: +36 72511607 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a részvételi határidőt megelőző hetedik naptári napnál később 
nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő részvételre 
jelentkezéshez szükséges, a részvételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosítja 

A kiegészítő tájékoztatás (ajánlatkérő válaszadás) határideje: a részvételi határidőt megelőző 
negyedik naptári nap.  

Az Ajánlatkérő a részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a részvételi 
határidőt megelőző hetedik naptári napon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást a 
részvételi határidőt megelőző negyedik napig, azaz ésszerű határidőben megadni. Az Ajánlatkérő a 
részvételi határidő hosszabbításáról és annak indokairól a dokumentációt kiváltó (átvevő) gazdasági 
szereplőket írásban tájékoztatja. 

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében kiküldött 
ajánlatkérői válaszok megérkezéséről minden esetben, a fenti faxszámra vagy e-mail címre 
küldjenek visszajelzést! 

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást vagy konzultációt jelen eljárás keretében nem tart. 

4. RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ 

OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

Részvételre jelentkezőkre vonatkozó rendelkezések:  

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kbt. 66. § (3) bekezdése alapján a részvételi 
szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 

A tárgyi eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be részvételre jelentkezést, akik, vagy 
akik megjelölt alvállalkozója a Közbeszerzési Dokumentumot a Kbt. 57. § (2) bekezdésével összhangban 
elektronikus úton elérték. 

A gazdasági szereplő részvételre jelentkezőként a tárgyi közbeszerzési eljárásban:  

 nem nyújthat be részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

 más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 

 más részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja  

A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek 
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása 
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó 
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági 
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az 
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. 

mailto:prvdunantulkft@gmail.com
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Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések: 

A tárgyi eljárásban alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, vagy a szerződés 
teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, vagy építési 
beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: 

 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, 

 az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat már ismert alvállalkozókat. 

Az alkalmasságot igazoló szervezetekre (személyekre) vonatkozó rendelkezések:   

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 ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

Az Ajánlattevőnek – amennyiben a szervezetet (személyt) nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához használja fel – csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
 
A Kbt. 65. § (9) bekezdésére figyelemmel a törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, 
szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint 
a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan 
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra 
szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben 
elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja 
meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel 
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény 
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt 
vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe 
történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
 
A tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a beszerzés tárgya nem tartalmaz 
olyan beállítási vagy üzembehelyezési műveletet, amely miatt az alkalmasságot igazoló szervezetek vagy 
alvállalkozók bevonásának korlátozását igényelné.  

A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek 
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása 
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó 
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági 
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével és felhasználhatja a 
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal 
összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

5. KÖZÖS RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉS 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. 
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Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem más részvételre jelentkezővel közösen nyújt be 
részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban, akkor a részvételi 
jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot. 

A szándéknyilatkozatra vonatkozó tartalmi követelmények: 

 a közös részvételre jelentkezők kifejezett szándékának együttes kinyilvánítását a részvételre 
jelentkezés, a későbbi ajánlattétel, továbbá a szerződés teljesítése vonatkozásában, 

 a közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; 

 közös részvételre jelentkezők kötelesek megjelölni a kapcsolattartásra jogosult tag adatait, 
elérhetőségeit, 

 a közös részvételre jelentkezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös részvételi jelentkezést 
benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem 
következik be. 

 

6. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálatának gyorsabb lebonyolítása érdekében kéri a gazdasági 
szereplőket, hogy a részvételi jelentkezéseket a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta (III./2. 
számú melléklet) alapján állítsák össze. 

A benyújtandó részvételi jelentkezés formai követelményei a következők: 

 a részvételi jelentkezést egy eredeti nyomtatott, és egy elektronikus másolati példányban kell 
benyújtani,  

 a részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

 a részvételi jelentkezés 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 (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; 

 a részvételi jelentkezésnek tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi 
jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 a részvételi jelentkezésben lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy 
szabályszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, 
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozónak, 

 a részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása előtt – 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

A részvételi jelentkezés csomagolását – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – az alábbi felirattal 
ellátva kell benyújtani: 

- „Ajánlatkérő: Dombóvári Szent Lukács Kórház 
- „Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság 

és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, 
üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással”. 

- Részvételi határidőig nem bontható fel” 

7. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

Jelen közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezés részeként valamennyi gazdasági szereplő részéről 
benyújtandó igazolások és nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következők.  
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható az 

alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció IV. 

Fejezetében 

1. Borítólap  Részvételre jelentkező 1. számú melléklet 

2. Tartalomjegyzék  Részvételre jelentkező  2. számú melléklet 

3. Felolvasólap  Részvételre jelentkező 3. számú melléklet 

Részvételi jelentkezés 1. Fejezet: EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

4. 
Egységes európai 

közbeszerzési 
dokumentum 

 részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkezők külön-
külön) 

 Alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet (személy), melyben 
megadja a Kbt. 67. § (3) bekezdése 
szerinti információkat 

4. számú melléklet 

Részvételi jelentkezés 2. Fejezet: A Részvételi Felhívásban előírt egyéb dokumentumok és 
igazolások 

5. 
Nyilatkozat részvételi 

jelentkezéshez 

 Részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkezők külön-
külön) 

5. számú melléklet 

6. 
Nyilatkozat a Kbt. 65. § 

(7) bekezdése 
tekintetében 

 Részvételre jelentkező 6. számú melléklet 

7. 

Szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalást 

tartalmazó okirat a Kbt. 
65. § (7) bekezdés 

igazolására 

 Alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet (személy) 

- 

9. 
Változásbejegyzési 

(elektronikus) kérelem 
(adott esetben) 

 Részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkezők) 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy), 

 Részvételi jelentkezésben megjelölt 
alvállalkozó 

- 

10. 

Részvételi jelentkezésben 
szereplő bármilyen 
nyilatkozatot aláíró 
cégjegyzésre vagy 
aláírásra jogosult 
képviselő aláírási 

címpéldánya vagy aláírási 

 Részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkezők) 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy), 

 Részvételi jelentkezésben 
megjelölt, nyilatkozatot aláíró 

- 
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható az 

alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció IV. 

Fejezetében 

mintája alvállalkozó 

11. 
Közös részvételre 

jelentkezői 
szándéknyilatkozat 

 Közös részvételre jelentkezők 
(közös részvételre jelentkezők 
mindegyike által aláírva) 

- 

12. 
Üzleti titkot tartalmazó 

irathoz kapcsolódó 
indoklás 

 Részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkezők) 

- 

 

Az Ajánlatkérő az eljárás bírálati szakaszának minél hatékonyabb és gyorsabb lebonyolítása érdekében kéri 
a részvételre jelentkezőket, hogy a kizáró okok, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság körében kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumot használják, 
egyéb igazolások benyújtását mellőzzék. 

Az Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt tartalmi követelmények kapcsán nyilatkozatmintákat 
bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben javasolja ezek beépítését a beadandó részvételi 
jelentkezésbe. A nyilatkozatminták tartalmát a részvételi jelentkezés összeállításakor a gazdasági szereplők 
módosíthatják, illetve kiegészíthetik.  

A gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésben elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti 
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy 
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének 
rendelkezései tartalmazzák.  

8. AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM HASZNÁLATA  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a 
hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 
2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, 
hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet 
zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív 
szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre 
jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz 
kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő 
adminisztratív terhek csökkentése. 

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és 
innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a 
kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.  A keret-
megállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be 
kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.  

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik 
részvételre jelentkezőt (ajánlattevőt), hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, 
vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád 
emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok 
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fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a 
megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az 
információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre 
állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ 
ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő 
informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával. 

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez 
legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható . Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai 
felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők 
számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve 
számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ 
újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt 
elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi 
a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk 
kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő 
módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek . 

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági 
szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott 
kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.  

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok  részenként 
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni 
(vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak). 

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok  kiállításáért melyik hatóság vagy 
harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos 
nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat. 

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az 
információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási 
számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet  végrehajtó 
nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes 
különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.  

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági 
szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó 
tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja 
az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az 
illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem 
veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 
kitöltenie.  

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más 
szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a 
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közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett 
kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe 
vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat . 

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes 
társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes 
részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. 

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél 
több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia 
ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az 
adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek 
hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják) . 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az ajánlati / részvételi felhívást az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent 
említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
létrehozásához és kitöltéséhez.  

Ha az ajánlati / részvételi felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a 
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden 
szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó 
információk 
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 
III. rész: Kizárási okok: 
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) 
bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése 
értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató 
ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási 
szempontokat). 
B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével 
kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének 
(2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is 
kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató 
ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási 
okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező 
határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.). 
C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 
2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; 
tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU 
irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy 
ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja 
számukra ezek alkalmazását). 
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti 
jogszabályaiban előírt kizárási okok  
IV. rész: Kiválasztási kritériumok : 

 
A: Alkalmasság 
B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 
C: Technikai és szakmai alkalmasság 
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D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok    
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése  
VI. rész: Záró nyilatkozat 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltését az alábbiak szerint történik: 

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre 
vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Az elektronikus formanyomtatvány-minta 
elérhetősége: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0007. 

Az európai egységes kitöltő program még nem működik, ezért a nyomtatvány szerkeszthető formátumban 
található meg a dokumentációban. 

Az ajánlatkérő az e felhívásban és a hivatkozott dokumentumban meghatározott információkon kívül kéri, 
hogy a részvételre jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel a részvételi jelentkezés benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (de a teljesítéshez igénybe veszi), 
valamint ajánlatkérő kifejezetten kéri, hogy ezen alvállalkozók esetében a részvételre jelentkező az 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. D. szakaszában szereplő információn kívül a II. rész A, 
es B szakaszában és a III. részben előirt információt mindegyik érintett alvállalkozóra nézve szíveskedjék 
kitölteni. 

A kizáró okok igazolása kapcsán a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2-16.§ megfelelően alkalmazandó. 

A gazdasági szereplők a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványban áthúzott 
részeket (pl. V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése) a kitöltés 
során mellőzhetik. 

9. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA  

A részvételi jelentkezések benyújtására a gazdasági szereplők a Részvételi Felhívás IV.2.2) pontjában 
megjelölt határidőig, a I.3) pontban megjelölt helyszínen jogosultak. A gazdasági szereplő a benyújtás után 
részvételi jelentkezését módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja a részvételi határidő lejártáig. A 
részvételi határidő lejártát követően a benyújtott részvételi jelentkezés az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem 
módosítható. 

A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az Ajánlatkérő képviselője a Részvételi Felhívás 
IV.2.2) pontjában megadott határidő lejártakor kezdi meg, a hivatkozott pontban megjelölt helyszínen.  

A részvételi jelentkezések felbontásánál csak az Ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk 
meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti a részvételre jelentkezők nevét, címét 
(lakhelyét, székhelyét).  

A részvételi jelentkezések bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon 
belül az összes részvételre jelentkező részére faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus 
levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton megküld. 

10. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BÍRÁLATA 

Az Ajánlatkérő a beérkező részvételi jelentkezések elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot 
hozott létre. A Bíráló Bizottság a részvételi jelentkezések felbontását követően megvizsgálja, hogy a 
részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban (a részvételi felhívásban, jelen 
dokumentációban), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

A Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi. Ha a 
Bíráló Bizottság a részvételi jelentkezésben – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó – 
hiányosságot állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá a részvételi jelentkezésben található nem 
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér. 
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A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban (faxon és/vagy 
e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai 
úton) tájékoztatja az összes részvételre jelentkezőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás határidejét, 
formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját. 

A Bíráló Bizottság a hiánypótlást, illetve a felvilágosítást követően ellenőrzi, hogy a részvételi jelentkezések 
megfelelnek-e a részvételi felhívás, a jelen dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  Amennyiben bármely részvételre jelentkező a Kbt. 71. § (7) bekezdés 
rendelkezéseit megsérti, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt 
határidőben teljesíti, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti részvételi jelentkezést példányt veszi figyelembe 
az elbírálás során. 

A részvételi felhívásban és/vagy a dokumentációban és/vagy a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek meg nem felelő részvételre jelentkezést az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt 
követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó 
bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.  

 

11. TÁJÉKOZTATÁS A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYÉRŐL 

A részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztatás (összegezés) megküldésének tervezett időpontja: 
2017/09/08 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésekről és 
azt fax és e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg 
– postai úton küldi meg a részvételre jelentkezők számára. 

Jelen közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában felsorolt esetekben 
eredménytelenné nyilvánítja. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2017/10/12
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II/2. FEJEZET 
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTÉTELHEZ 
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1. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK 

A tárgyi eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak: 

 
Eljárási cselekmény 

megnevezése 

Hivatkozás a cselekmény/esemény 
főbb szabályait tartalmazó 

dokumentumra, illetve jogszabályra 
Határidő/időpont 

1. Kiegészítő tájékoztatás kérése Kbt. 56. § (3) bekezdés 
az ajánlattételi határidőt 
megelőző hetedik 
naptári nap 

2. 
Kiegészítő tájékoztatás 
megadása (ajánlatkérő 
válaszadás) 

Kbt. 56. § (2) bekezdés 
az ajánlattételi határidőt 
megelőző negyedik 
naptári nap 

3. 
Előzetes vitarendezés a 
felhívás és a dokumentáció 
tartalmával összefüggésben 

Kbt. 80. § (1) bekezdés ba) alpont 
ajánlattételi határidő 
lejártáig 

4. 
Ajánlattételi határidő, az 
ajánlatok bontása 

Ajánlattételi Felhívás, Kbt. 68. § 
Ajánlattételi 
Felhívásban megjelölt 
időpont 

5. Ajánlati kötöttség  
Kbt. 70. § (2) bekezdése és Kbt. 81. § 
(11) bekezdése 

ajánlattételi határidő 
követő 30 nap 
(meghosszabbítható 
szükség esetén max. 60 
nappal) 

6. 
Ajánlatok elbírálása, írásbeli 
eredményhirdetés 

Dokumentáció II/2./11-14. pont, 
Kbt. 69-79. §  

ajánlati kötöttség 
lejártának napjáig 

7. 
Előzetes vitarendezés az 
Ajánlatkérő eljárást lezáró 
döntésével összefüggésben 

Kbt. 80. § (1) bekezdés a) pont 
az írásbeli összegzésről 
való tudomásszerzést 
követő 3. munkanap 

8. 

Nyertes ajánlattevő és írásbeli 
összegezésben megjelölt 
második helyezett ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége 

Dokumentáció II/2./10. pont, Kbt. 
131. § (5) bekezdés 

írásbeli összegezés 
kiküldését követő 30 
nap  

9. Szerződéskötés 
Dokumentáció II/2./14. pont, Kbt. 
131. § (5)-(8) bekezdés 

írásbeli összegezés 
kiküldését követő 11. 
nap – 30. nap közötti 
időszak (kivéve a Kbt. 
131. § (8) bekezdés a) 
pontja szerinti esetet) 
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2. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI 

ELLENŐRZÉSE 

Jelen Dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére 
szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 
jegyzékét (iratjegyzéket), az ajánlatkérő által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá a szerződéses 
feltételeket.  

Az Ajánlatkérő a Dokumentáció részeként továbbá a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja a 
közbeszerzési műszaki leírást. 

A dokumentációt kiváltó gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációban 
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, illetőleg amennyiben a Dokumentáció 
tartalmával összefüggésben kérdése merül fel, azt haladéktalanul megküldje az Ajánlatkérő képviselőjének.   

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

A gazdasági szereplőknek, illetve mindazon személyeknek és szerveteknek, akik a dokumentációt ugyan 
nem szerezték be, de a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően jártak el, a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján 
lehetőségük van az eljárást megindító felhívással, a dokumentációval, illetőleg a tárgyi eljárással 
kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.  

A kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezésének határideje: az ajánlattételi határidőt megelőző 
hetedik naptári nap.  

A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhetnek be: 

Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. 

Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz. 

Város/Község: Pécs 
Postai irányító-
szám: 7622 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Moroné Lázár Zsófia 
Telefon: +36 72511608 

E-mail: prvdunantulkft@gmail.com Fax: +36 72511607 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző hetedik napnál később 
nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez 
szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosítja 

A kiegészítő tájékoztatás (ajánlatkérő válaszadás) határideje: az ajánlattételi határidőt megelőző 
negyedik naptári nap.   

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az 
ajánlattételi határidőt megelőző hetedik napon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást az 
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik napig, azaz ésszerű határidőben megadni. Az Ajánlatkérő az 
ajánlattételi határidő hosszabbításáról és annak indokairól az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket 
írásban tájékoztatja. 

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében kiküldött 
ajánlatkérői válaszok megérkezéséről minden esetben, a fenti faxszámra vagy e-mail címre 
küldjenek visszajelzést! 

mailto:prvdunantulkft@gmail.com
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4. HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI 

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását megelőzően tájékozódjanak a 
teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az 
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről. 

Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás kérhető a 
fenti területek kapcsán: 

 Szervezet neve, címe Elérhetősége 

Adózási kérdésekben 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36 40202122 

NAV Tolna Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága  

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 33. 

Tel.: +36 74501400 

Fax: +36 74312623 

Munkavállalók 
védelmére és 
munkafeltételekre 
vonatkozó 
kérdésekben 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály, 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Tel.: +36 80204292         

E-mail:  

munkafelugy-info@ngm.gov.hu  

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztálya 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13.. 

Tel.: +36 74505673 

Fax: +36 74311773 

E-mail:  

tolnakh-mk@lab.hu     

Környezetvédelmi 
kérdésekben 

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály 

7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 
2.. 

Tel.: +36 74501940 

E-mail: 

akfo@tolna.gov.hu   

Közép- dunánúli Vízügyi 
Igazgatóság 

8002 Székesfehérvár, Pf. 281. 

Tel.: +36 22315370, 22514000, 
204741368, 20474-1348, 204741328 

Fax: +36 22313275 

E-mail:  szekesfehervar@kdtvizig.hu  

Egészségvédelmi 
kérdésekben 

Dombóvár Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály 

7200 Dombóvár, Jókai u. 18. 

Tel.: +36 74466341 

E-mail: 
dombovar.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu  

Fogyatékossággal 
élők 
esélyegyenlőségére 
vonatkozó 
kérdésekben 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Tel: +36 17951200 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  

 

5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a 
közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet 
minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. 

A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények: 

mailto:munkafelugy-info@ngm.gov.hu
mailto:tolnakh-mk@lab.hu
mailto:akfo@tolna.gov.hu
mailto:szekesfehervar@kdtvizig.hu
mailto:dombovar.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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 a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; 

 a közös ajánlattevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következik be; 

 a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek; 

 a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka 
megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között; 

 a részes felek rögzítik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a biztosítékok – 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt elő a szerződés kapcsán); 

 a részes felek ismertetik számlázás rendjét (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a 
számlázásra); 

 közös ajánlattevő vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést – 
amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja; 

 a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és 
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő 
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől 

 

6. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a gazdasági 
szereplőket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta (III./7. számú 
melléklet) alapján állítsák össze. 

A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következők: 

 az ajánlatot egy eredeti nyomtatott, és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani,  

 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; 

 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 (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő 
számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes 
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; 

 az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy szabályszerűen 
alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, egyéni vállalkozó 
esetén az egyéni vállalkozónak, 

 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. 

Az Ajánlati Dokumentáció csomagolását – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – az alábbi 
felirattal ellátva kell benyújtani: 

- „Ajánlatkérő: Dombóvári Szent Lukács Kórház 
- „Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság 

és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, 
üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” 

- Részvételi határidőig nem bontható fel” 
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7. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként valamennyi gazdasági szereplő részéről benyújtandó 
igazolások és nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következők.  

 
Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható az 

alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció IV. 

Fejezetében 

1. Borítólap  Ajánlattevő 1. számú melléklet 

2. Tartalomjegyzék  Ajánlattevő 7. számú melléklet 

Ajánlat 1. Fejezet: Felolvasólap  

3. Felolvasólap 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

által megjelölt képviselő) 
8. számú melléklet 

Ajánlat 2. Fejezet: Az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb dokumentumok 

4. Ajánlati nyilatkozat  Ajánlattevő (közös ajánlattevők) 9. számú melléklet 

5. 

Az ajánlatban szereplő 
bármilyen nyilatkozatot 
aláíró cégjegyzésre vagy 

aláírásra jogosult 
képviselő aláírási 

címpéldánya vagy aláírási 
mintája 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők) 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy) 

 Ajánlatban megjelölt, nyilatkozatot 
aláíró alvállalkozó amennyiben a 
részvételre jelentkezés nem 
tartalmazza a nyilatkozattevő 
aláírási címpéldányát vagy aláírási-
mintáját 

 

6. 
Közös ajánlattevői 

megállapodás 

 Közös ajánlattevők (közös 
ajánlattevők mindegyike által 
aláírva) 

- 

7. 
Üzleti titkot tartalmazó 

irathoz kapcsolódó 
indoklás 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők) - 

 

Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt tartalmi követelmények kapcsán 
nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben javasolja ezek beépítését a 
beadandó ajánlatba. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági szereplők 
módosíthatják, illetve kiegészíthetik.  

A gazdasági szereplő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet 
is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat 
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
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megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének 
rendelkezései tartalmazzák.  

8. AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA  

Az Ajánlatok benyújtására a gazdasági szereplők az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig, a 
megjelölt helyszínen jogosultak. A gazdasági szereplő a benyújtás után ajánlatát módosíthatja, 
visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát 
követően a benyújtott ajánlat az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható. 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi határidő lejártakor 
kezdi meg, az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyszínen.  

 Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 
továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az Ajánlattevők nevét, 
címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során 
számbavételre kerülnek  

Amennyiben ajánlatok bontásán a bontáson részvételre jogosult személy azt kéri, Ajánlatkérő az ajánlat 
ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a Felolvasólap tartalmába történő betekintést. 

Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az 
összes ajánlattevő részére faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy 
telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton megküld. 

9. AJÁNLATOK BÍRÁLATA 

Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. A 
Bíráló Bizottság az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban (az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban), valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

A Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi. Ha a 
Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó – hiányosságot 
állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér. 

A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban (faxon és/vagy 
e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai 
úton) tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás határidejét, formai 
feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját. 

A Bíráló Bizottság a hiánypótlást, illetve a felvilágosítást követően ellenőrzi, hogy az Ajánlatok 
megfelelnek-e az ajánlati felhívás, a jelen dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  Amennyiben bármely ajánlattevő a Kbt. 71. § (7) bekezdés rendelkezéseit 
megsérti, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesíti, a 
Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 

Az ajánlati felhívásban és/vagy a dokumentációban és/vagy a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a 
hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján 
érvénytelenné nyilvánítja.  

A Bíráló Bizottság a bírálat első szakaszának lezárását követően értékeli a bírálat során megfelelt 
(érvénytelenné nem nyilvánított) ajánlatokat. 
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10. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 30 naptári nap. 

Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az 
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség 
kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha 
bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 
ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem 
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további 
részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja. 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától 
a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot 
tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

 

11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján, mint 
nyertes ajánlat kiválasztása. 

 Részszempont Súlyszám 

1. Ár 60 

1.1. Éves nettó hőenergia-költség HUF/év mennyiségi egységben  40 

1.2. 
Üzemeltetési és korszerűsítési díj (kazánházi, üzemeltetés, 
karbantartás, hibaelhárítás és korszerűsítés díja összesen) 
mértéke nettó HUF/év mennyiségi egységben  

20 

2. 
A szerződés teljesítésében résztvevő szakember 
kazángépészként szerzett szakmai tapasztalata (hónapban) 

40 

 

Az 1. értékelési részszempont: 

1.1. értékelési részszempont: Éves nettó hőenergia-költség HUF/év mennyiségi egységben  

Az értékelési részszempont tartalma: A szerződés 5.1 pontjában meghatározott energiaszolgáltatás díjazása 
a felolvasólapon megadott éves hőenergia-költség összege, amelyhez Q1=8.737 GJ/év, Q2-Q3= 5.067 
GJ/év, Q4+Q5= 3.883 GJ/év értékeket kell figyelembe venni. 

1.2. értékelési részszempont: Üzemeltetési és korszerűsítési díj (kazánházi, üzemeltetés, 
karbantartás, hibaelhárítás és korszerűsítés díja összesen) mértéke nettó HUF/év mennyiségi 
egységben  

Az értékelési részszempont tartalma: A szerződés 5.3. és 5.4. pontjában meghatározott Korszerűsítési díj 
és Üzemeltetési díj összege (HUF/év). 

Ajánlatkérő élve a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt lehetőséggel, a Részvételi felhívásban előre 
meghatározta, hogy a benyújtott ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben az 
ajánlatban nettó üzemeltetési és korszerűsítési díjak összegének mértéke a nettó 19.900.000,-Ft/év 
összesen díjat több mint 20 százalékkal meghaladja. 

A 2. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében résztvevő szakember kazángépészként szerzett 
szakmai tapasztalata (hónapban) 

Az értékelési részszempont tartalma: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja 
szerinti értékeléshez csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajzát, amely tartalmazza a szakember tapasztalatának ismertetését oly módon, hogy abból a 
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kazángépészként szerzett szakmai tapasztalatának ideje – hónapokban megadva – egyértelműen kiderüljön. 
A párhuzamos munkavégzéseket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. 

Ajánlatkérő élve a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel, a Részvételi felhívásban előre 
meghatározta, hogy a benyújtott ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben a 
teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember kazángépészként szerzett szakmai tapasztalata nem éri el a 
legalább 36 hónapos időtartamot. 

Ajánlatkérő a szakember esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem 
legkedvezőbb szintjét 120 hónapban határozza meg, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

Az értékelés módszere az 1. értékelési szempont (és alszempontjai) esetében fordított arányosítás: az 
értékelés során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a 
legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés 
általános szabályai szerint.  

A pontszámítás képlete:  

Az értékelés során adható pontszám alszempontonként: 0-10 pont.  

 

 

 

azaz  

 

 

 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Amennyiben az 1. értékelési szempont vonatkozásában megadott bármely egységár aránytalanul alacsony 
összeget tartalmaz, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az 
ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó.   

 

Az értékelés módszere a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás: az értékelés során a 
legjobb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva 
arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint.  

A pontszámítás képlete:  

Az értékelés során adható pontszám alszempontonként: 0-10 pont.  

Pontszámítás képlete: 

 
 
azaz 
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ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal 
beszorzásra, majd a szorzás alapján, az 1. értékelési szempontokhoz (és alszempontjaihoz), valamint a 2. 
értékelési szemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti 
körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, 
illetőleg az alkalmassági feltételek utólagos igazolására.  

 

12. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Az Ajánlatkérő képviselője a részvételi szakasz eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése 
szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt öt munkanapos 
határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek kizárólag az 
alkalmassági követelmények tekintetében, - az előírt igazolási módokkal azonos módon kötelesek az 
igazolásokat benyújtani.  

Az utólagos igazolási kötelezettség körében a felkért gazdasági szereplő részéről benyújtandó igazolások és 
nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következők. 

 
Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható 
az alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció III. 

Fejezetében 

1. Borítólap  Ajánlattevő 1. számú melléklet 

2. Tartalomjegyzék  Ajánlattevő 10. számú melléklet 

1. Fejezet: Kizáró okok hiányának igazolásai (Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében) 

1. 

Közjegyző vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a) és e) pontja és a Kbt. 
62. § (2) bekezdése tekintetében 

 Ajánlattevő 11. számú melléklet 

2. 

Illetékes adó- és vámhivatal 
igazolása vagy az Art. szerinti 

együttes nemleges adóigazolás (ha 
a gazdasági szereplő a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban nem szerepel) 

 Ajánlattevő - 

3. 
Közjegyző vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) 

 Ajánlattevő 11. számú melléklet 



   

 

- 47 - 

 

 
Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható 
az alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció III. 

Fejezetében 

bekezdés d) pontja tekintetében 
(ha a nem természetes személy gazdasági 
szereplő nem minősül cégnek vagy ha az 

adott szervezet tevékenységének 
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más 

hatóság is jogosult) 

4. 

Közjegyző vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés f) pontja tekintetében 
(ha a nem természetes személy gazdasági 

szereplő nem minősül cégnek) 

 Ajánlattevő 11. számú melléklet 

5. 
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 8. § ib) és ic) 
alpontjai tekintetében 

 Ajánlattevő 12. számú melléklet 

1. Fejezet: Kizáró okok hiányának igazolásai (nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő 
esetében) 

1. 

A gazdasági szereplő, illetve 
személy tagállama vagy 

letelepedése szerinti országa 
illetékes igazságügyi vagy 

közigazgatási hatósága által 
kibocsátott okirat, mely igazolja a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) 
pontja és (2) bekezdése szerinti 

követelmények teljesítését 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem 
bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e 
pontokban hivatkozott esetek 

mindegyikére, az ajánlattevő eskü alatt tett 
nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az 
ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 
előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 Ajánlattevő - 

2. 

A gazdasági szereplő, illetve 
személy a letelepedése szerinti 
ország illetékes hatóságainak 

igazolását a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti 

követelmények igazolásához 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem 
bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

 Ajánlattevő - 
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható 
az alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció III. 

Fejezetében 

vagy azok nem terjednek ki az e 
pontokban hivatkozott esetek 

mindegyikére, az ajánlattevő eskü alatt tett 
nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az 
ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 
előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

3. 

A magyarországi köztartozással 
kapcsolatban az Art. szerinti 

együttes nemleges adóigazolás 
vagy NAV igazolás, hogy a 

gazdasági szereplő 
Magyarországon nem végez 

adóköteles tevékenységet (ha a 
gazdasági szereplő a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban nem szerepel) 

 Ajánlattevő - 

4. 

A gazdasági szereplő, illetve 
személy letelepedése szerinti 
ország illetékes hatóságainak 

igazolását a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés c), d), g) pontja 

tekintetében 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem 
bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e 
pontokban hivatkozott esetek 

mindegyikére, az ajánlattevő eskü alatt tett 
nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az 
ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 
előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 Ajánlattevő - 

5. 

Az érintett ország illetékes 
hatósága által kiállított 

adóilletőség-igazolás a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont ka) alpontja 

tekintetében 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem 
bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e 
pontokban hivatkozott esetek 

mindegyikére, az ajánlattevő eskü alatt tett 
nyilatkozata, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az 

 Ajánlattevő - 
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható 
az alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció III. 

Fejezetében 

ajánlattevő által az illetékes bíróság, 
hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 
előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

6. 
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 
gb) és gc) alpontjai tekintetében 

 Ajánlattevő - 

2. Fejezet: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása 

1. 
Pénzügyi  intézmény(ek)től  

származó nyilatkozat 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

--- 

2. 
Felelősségbiztosítás egyszerű 

másolata 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

--- 

3. 

Kötelezettségvállalást tartalmazó 
okirat a Kbt. 65.§ (8) bekezdése 

alapján 

(adott esetben) 

 Alkalmasság 
igazolásában részt vevő 
szervezet (személy) 

--- 

3. Fejezet: Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása 

1. 

A részvételi felhívás megküldését 
megelőző 36 hónap jelentősebb, 

(közbeszerzés tárgykörében 
teljesített) szolgáltatásait 

ismertető, a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 22. § szerint 

kiállított referenciaigazolás vagy- 
nyilatkozat 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

13. számú melléklet /  
14. számú melléklet 

2. Nyilatkozat az átszámításról 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

- 

3. 

Az Ajánlati felhívás M.2./ 
pontjában előírt szakember(ek) 

szakmai önéletrajza és 
rendelkezésre állási nyilatkozata, 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

15. számú melléklet / 

16. számú melléklet 
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható 
az alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció III. 

Fejezetében 

valamint végzettséget igazoló 
okirata 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

4. 
Nyilatkozat a 321/2015 (X.30.) 

Korm. rend. 21.§ (3) bek. c) pontja 
tekintetében 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

17. számú melléklet 

5. 

ISO 9001 és ISO 50001 tanúsítvány 
vagy azzal egyenértékű 
tanúsítvány, vagy azzal 

egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

--- 

6. 
Nyilatkozat a 321/2015 (X.30.) 

Korm. rend. 21.§ (3) bek. g) 
pontja tekintetében 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

18. számú melléklet 

7. 

ISO 14001 környezetirányítási 
rendszer tanúsítvány vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvány, vagy 

azzal egyenértékű 
környezetvédelmi intézkedések  

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

--- 

8. 

MKEH Piacfelügyeleti és 
Műszaki Felügyeleti Hatóság 
által kiállított a “nyomástartó 

berendezések, rendszerek, 
szállítható nyomástartó 
berendezések szerelése, 
átalakítása, javítására, 

felügyeletére” vonatkozó érvényes 
hatósági engedély egyszerű 

másolata 

 Ajánlattevő (közös 
ajánlattevők egyike) 
és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) 

--- 

Az utólagos igazolási kötelezettségre az eljárást megindító felhívásban, a Kbt. 69. § (4)-(10) bekezdésében, 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. §-ában és 19-25. §-ában foglaltak irányadók.  

A Bíráló Bizottság az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtott dokumentumokat a 
Dokumentáció II./2/12. pontban leírt feltételek szerint megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlást vagy 
felvilágosítást kér.  A felhívásban és/vagy a dokumentációban és/vagy a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a 
hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján 
érvénytelenné nyilvánítja. 
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Az utólagos igazolási kötelezettség körében a nyilatkozatminták használata és az üzleti titokká minősítés 
kapcsán a Dokumentáció II./2./7. pontjában foglaltak irányadók. 

 

13. EREDMÉNYHIRDETÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlat kötöttség időtartamán – vagy 
meghosszabbított időtartamán – belül írásban hirdeti ki. 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt fax és e-
mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai 
úton küldi meg Ajánlattevők számára. 

Az Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot adó, utólagos igazolási 
kötelezettségét teljesítő nyertes ajánlattevővel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmények 
fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a szerződést. 

A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Kbt. 131. § alapján a Dokumentációban 
szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést indokolatlanul megtagadja, akkor ezt az Ajánlatkérő a 
nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának 
bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében. 

Ha a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása 
miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – legkedvezőbb összegű ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben ezen szervezetet (személyt) az Ajánlatkérő 
az írásbeli összegezésben megjelölte.  
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III/1. FEJEZET:  

NYILATKOZATMINTÁK RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSHEZ 
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP ÉS NYILATKOZAT 

 

Eljárás tárgya: „Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az 
üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, 

üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással” 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő email:   

Ajánlattevő telefon és fax:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, email):  

Alulírott.............................................................................................................................................................................
........................................................................................... Ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 
a „Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az 
energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, 
karbantartással és hibaelhárítással” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az 
ajánlatkérő által a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul és teljes körűen, 
térítésmentesen hozzáférhetővé tett: 

- Közbeszerzési dokumentumot pdf., 

- Mellékleteket doc., 

- 1. sz. kiegészítő tájékoztatást pdf., 

- 2. sz. kiegészítő tájékoztatást pdf., 

- 3. sz. kiegészítő tájékoztatást pdf., 

- előzetes vitarendezési kérelmet és az arra adott ajánlatkérői választ pdf, 

- tájékoztatást módosító hirdetmény feladásáról és részvételi határidő meghosszabbításáról, 

- 2. sz. előzetes vitarendezési kérelmet és az arra adott 2. sz. ajánlatkérői választ pdf, 

- a korrigendumot pdf, 

- a tájékoztatást módosító hirdetmény megjelenéséről pdf, 

- a módosított Közbeszerzési dokumentumot pdf 

formátumban letöltöttem.  

 

Kelt: ....................., 2017. .................................   

 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 
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1. számú melléklet 

 

BORÍTÓLAP 

 

Ajánlatkérő neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház 

Címe (székhelye): 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. 

Közbeszerzés tárgya: 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási 
szerződés keretében az üzembiztonság és az 
energiahatékonyság megteremtése céljából végzett 
fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással 
és hibaelhárítással.” 

Részvételre jelentkező / Ajánlattevő pontos 
neve: 

 

Címe (székhelye):  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

E-mail címe:  

Cégjegyzék száma:  

Statisztikai számjele:  

Adószáma:  

A számlát vezető bank neve és számla száma:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:  
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2. számú melléklet 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 Oldalszám 

TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)  

FELOLVASÓ LAP (3. SZÁMÚ MELLÉKLET)  

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (4. SZÁMÚ 
MELLÉKLET) 

 

A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB DOKUMENTUMOK ÉS 
IGAZOLÁSOK 

 

1. Nyilatkozat részvételre jelentkezéshez (5. számú melléklet)  

2. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (6. számú melléklet)  

3. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 
65. § (7) bekezdés igazolására (adott esetben) 

 

4. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)  

5. A részvételi jelentkezésben szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy 
aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája 

 

6. Közös részvételre jelentkezői szándéknyilatkozat (adott esetben)  

7. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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3. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

1. Részvételre jelentkező adatai:  

Adatai 
Önálló 

részvételre 
jelentkező 1 

Közös részvételre jelentkezők adatai2 

Közös 
részvételre 

jelentkező k  
Vezető cég 

További 
tagok 

További 
tagok 

Megnevezése:      

Székhely/lakcím:      

Postai cím:      

Telefon:      

Telefax:      

E-mail:      

Adószám:      

Meghatalmazott 
képviselő, aláíró,személy 
neve: 

     

Kapcsolattartó személy 
neve: 

     

2. Közbeszerzés tárgya: 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az 
energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és 
hibaelhárítással.” 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ………………………………………… 

 (önálló részvételre jelentkező vagy  

 közös részvételre jelentkezők által kijelölt 

 gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult  

 képviselőjének aláírása) 

                                                           
1Nem kívánt rész törlendő! 

2Nem kívánt rész törlendő! 
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4. számú melléklet 

 

II. AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőre vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, 
feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást3 használták az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 
vonatkozó hirdetmény4 hivatkozási adatai: 

 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi 
a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, 
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-
szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása5 Válasz: 

Név:  [   ] 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

                                                           
3
 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a 

közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 

4 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy 
Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 

5 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni 
minden résztvevő beszerző nevét. 
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A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése6: 

[   ] 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 
(adott esetben)7: 

[   ] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: 
Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti 
azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha 
szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek8: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás9? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott10: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

[] Igen [] Nem 
 

                                                           
6 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

7 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 

8 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 

9 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 
124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.  

 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;  

 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt 
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege 
nem haladja meg a 43 millió eurót. 

10 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 



   

 

59 

 

vállalkozás11 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalók százalékos aránya? 

 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 
elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, 
vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. 
nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 
töltse ki és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az 
igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy 
igazolási számot: 
 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány 
elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: 
 
 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a 
felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a 
hivatalos jegyzékben elért minősítést12: 
 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., 
C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha 
a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják: 
 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

 
 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
 
 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 

12 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország 
díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? 
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: 
Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a 
közbeszerzési eljárásban?13 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 
formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, ...): 
 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport 
tagjai: 
 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
 

a:) [……] 
 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a 
gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 
vonatkozó információkat (a képviselet formája, 
köre, célja stb.): 

[……] 

                                                           
13 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak 
való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe 
veszi-e más szervezetek kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott 
információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a 
minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás 
kivitelezéséhez igénybe vehet. 

  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, 
minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is14. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik 
félnek? 

[]Igen []Nem 

 

Ha igen, kérjük sorolja fel a közbeszerzésnek azon 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 
kíván igénybe venni: 

 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja 
fel a javasolt alvállalkozókat (megjelölve a 
közbeszerzés azon részét is, amelynek teljesítéséhez 
kívánja gazdasági szereplő igénybe venni):  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. 
és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 
(alvállalkozói kategóriára) nézve. 

                                                           
14 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel15; 
2. Korrupció16; 
3. Csalás17; 
4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény18; 
5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása19; 
6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái20 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 
kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy 
a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő 
testületének tagját, illetve az e testületek 
képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy 
azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező 
tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan 
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt 
hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 
[……][……][……][……]21 

Amennyiben igen, kérjük,22 adja meg a következő 
információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]  
 
 
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 

                                                           
15 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

16 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő 
szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 

17 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 
1995.11.27., 48. o.) 

18 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 

19 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 
2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 

20 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

22 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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megállapítja: pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……][……]23 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok 
ellenére igazolják megbízhatóságát24 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket25: 

[……] 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok megfizetése 
tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, 
mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér 
a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 
 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 

 
b) Mi az érintett összeg? 

 
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

– Ez a határozat jogerős és kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 
határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 
közvetlenül rendelkezik, a 
kizárási időtartam hossza: 

Adók 
Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
 

a) [……] 
 

b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
 

a) [……] 
 

b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

                                                           
23 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

24 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 

25 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak 
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy 
ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 
befizetésére vonatkozó dokumentáció 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 26 
[……][……][……] 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
27 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos 
szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-
e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a 
szociális és a munkajog terén28? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van29, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

27 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

28 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 

29 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
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Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 
nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági 
intézkedéseket figyelembe véve a 
szerződés teljesítésére30. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

– [……] 

– [……] 
 
 
 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést31?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről32 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

                                                           
30 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a 
gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a 
gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 

31 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 

32 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 



   

 

66 

 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi 
közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 
szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi 
koncessziós szerződés lejárat előtti 
megszüntetését vagy az említett korábbi 
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy 
egyéb hasonló szankciókat? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása 
során nem tett hamis nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által 
megkívánt kiegészítő iratokat, és 
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információkat megszerezni, amelyek jogtalan 
előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési 
eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető 
információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az 
odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

[] Igen [] Nem 

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre 
áll, kérjük, adja meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]33 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási 
okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázási intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
 
 

                                                           
33 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[……] 

 
 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a 

IV. rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene 
töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába34: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[…] 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott 
szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a 
gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti 
országban az adott szolgáltatást nyújthassa?  
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

                                                           
34 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes 
esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 
a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
évben a következő35 (): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az előírt 
pénzügyi évek tekintetében a következő: 
És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 
a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 
a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő36: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, 
kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének 
dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte 
üzleti tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
pénzügyi mutatók37 tekintetében a gazdasági 

(az előírt mutató azonosítása – x és y38 aránya - és 
az érték): 
[……], [……]39 

                                                           
35 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

36 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

37 Pl. az eszközök és a források aránya. 

38 Pl. az eszközök és a források aránya. 
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szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges 
értéke(i) a következő(k): 
 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 
összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 
követelmények tekintetében, amelyeket a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

[……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán40 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból a 
következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és 
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán41 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy a 
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

                                                                                                                                                                                     
39 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

40 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 

41 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi 
tapasztalatot. 
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lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket42: 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket43 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-
ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 
szervezetekre: 
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 

[……] 
 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 
érdekében a következő műszaki hátteret veszi 
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 
létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-
irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 
esetben – különleges célra szolgáló termékek 
vagy szolgáltatások esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy 
műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, 
a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási 
eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok44 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 
állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 
három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 

                                                           
42 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

43 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági 
szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. 
szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 

44
 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató 

székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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Év, vezetői létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 
műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő 
rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 
részére (azaz százalékára) nézve 45kíván esetleg 
harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó 
termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy 
fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi 
tanúsítványnak kísérnie; 
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

                                                           
45 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére 
alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor 
kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, 
lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 

 
[……] [……] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való 
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez 
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó 
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg 
a részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes 

[….] 
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szempontoknak vagy szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 
áll46, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 
következő információkat: 

 

 
[] Igen [] Nem47 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]48 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 
részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) 
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a 
kiegészítő iratokhoz49, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án50 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már 
birtokában van az érintett dokumentáció. 

 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő 
rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott 
információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

    
 
 ………………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

                                                           
46 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

47 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

48 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

49 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. 
Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  

50
 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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5. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSHEZ 

 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság 
megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyú 

közbeszerzési eljárás céljára 

 

 

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) – a 
részvételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttekintése után – ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy: 

- a részvételi jelentkezésünk elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) 
példánnyal megegyezik, 

- jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen 
részvételre jelentkezés elkészítése során azokat figyelembe vettük,51 

- tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, 

- szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § - 63. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót, illetőleg alkalmasságot igazoló szervezetet (személyt), 

- a részvételi jelentkezésben csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen 
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért 
felelősséget vállalunk, 

- a társaságunk, az általunk igénybe vett alvállalkozók, illetőleg alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetek cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás / a(z) […]52 részvételre jelentkező / 
alvállalkozó / alkalmasságot igazoló szervezet53 cégügye kapcsán módosítás van folyamatban, erre 
figyelemmel a részvételre jelentkezéshez csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást54, 

- társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem 
tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá55. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ………………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

                                                           
51 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni. 

52 A változásbejegyzéssel érintett társaság(ok) nevét kérjük megjelölni. 

53Nem kívánt rész törlendő! 

54Nem kívánt rész törlendő! 

55Nem kívánt rész törlendő! 
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6. számú melléklet  

 

NYILATKOZAT 

A KBT. 65.§ (7) BEKEZDÉS ALAPJÁN56 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, 
karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyú közbeszerzési eljárás céljára 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… (székhely:………………………………………) 
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője57.– a részvételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése 
után – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk a részvételi felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek 
igazolása érdekében az alábbi szervezetek erőforrására kíván támaszkodni:  

 

 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet megnevezése, székhelye 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához a szervezet erőforrását a 
részvételre jelentkező igénybe veszi 

(hivatkozás a részvételi felhívás érintett 
részére) 

A részvételi jelentkezés azon oldalszáma, ahol 
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezettel megkötött, az erőforrás 
biztosítását és rendelkezésre állását 

alátámasztó, érvényes megállapodás / 
előszerződés található. 

1.    

2.    

 

 

                                                           
56 Nyilatkozat benyújtása akkor kötelező, amennyiben részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy 
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni. 

57Nem kívánt rész törlendő! 
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A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy előírt, szakemberek -  azok végzettségére, képzettségére  -  rendelkezésre állására vonatkozó 
követelmény, valamint a  releváns  szakmai  tapasztalatot  igazoló  referenciákra vonatkozó  követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor 
veheti igénybe más szervezet kapacitásait,  ha  az  adott  szervezet  olyan  mértékben  részt  vesz  a  szerződés,  vagy  a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely  - az  ajánlattevő  saját  kapacitásával  együtt  -  biztosítja  az  alkalmassági  követelményben elvárt  szaktudás,  illetve  
szakmai  tapasztalat  érvényesülését  a  teljesítésben. 

 

A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy a szakmai tevékenység végzésére való követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan szervezeti tagság kötelezettsége fennáll. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 ……………………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 
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III/2. FEJEZET:  

NYILATKOZATMINTÁK AJÁNLATTÉTELHEZ 
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7. számú melléklet 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 Oldalszám 

TARTALOMJEGYZÉK (7. SZ. MELLÉKLET)  

I. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP (8. SZÁMÚ MELLÉKLET)  

II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK 

 

1. Ajánlati nyilatkozat (9. számú melléklet)  

2. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra 
jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája 

 

3. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

4. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás  

III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

  

IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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8. számú melléklet  

FELOLVASÓLAP 

1. Ajánlattevő adatai:  

Adatai 
Önálló 

ajánlattevő58 

Közös ajánlattevők adatai59 

Közös 
ajánlattevők  

Vezető cég 
További 

tagok 
További 

tagok 

Megnevezése:      

Székhely/lakcím:      

Postai cím:      

Telefon:      

Telefax:      

E-mail:      

Adószám:      

Meghatalmazott 
képviselő, aláíró,személy 
neve: 

     

Kapcsolattartó személy 
neve: 

     

2. Ajánlattétel tárgya: 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az 
energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és 
hibaelhárítással.” 

3. Ajánlat: 

Értékelési részszempont Ajánlat 

1. Ár  

1.1. Éves hőenergia-költség HUF/év mennyiségi 
egységben megadva 

…HUF/év 

1.2. Üzemeltetési és korszerűsítési díj (kazánházi, 
üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás és korszerűsítés 
díja összesen) mértéke nettó HUF/év mennyiségi 
egységben megadva 

…HUF/év 

                                                           
58Nem kívánt rész törlendő! 

59Nem kívánt rész törlendő! 
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Értékelési részszempont Ajánlat 

2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember 
kazángépészként szerzett szakmai tapasztalata (hónapban) 

… hónap 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ………………………………………… 

 (önálló ajánlattevő vagy  

 közös ajánlattevők által kijelölt 

 gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult  

 képviselőjének aláírása) 
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9. számú melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság 
megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás céljára 

 

 

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) – az 
ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttekintése után – ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy: 

- az ajánlatunk elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal 
megegyezik, 

- az ajánlattételi felhívás feltételeit megismertük, és elfogadjuk, 

- jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen 
ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,60 

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról 
készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk,  

- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on, 

- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti írásbeli 
összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a 
dokumentációban, és az ajánlatunkban rögzített feltételek szerint, 

- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk 
teljesíteni. 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ………………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 

                                                           
60 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni (a részvételi szakaszt is figyelembe véve). 
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III/3. FEJEZET:  

NYILATKOZATMINTÁK UTÓLAGOS IGAZOLÁSI 
KÖTELEZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
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10. számú melléklet 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 Oldalszám 

TARTALOMJEGYZÉK (10. SZÁMÚ MELLÉKLET)  

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSAI  

1. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró 
okok tekintetében (11. számú melléklet) 

 

2. Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes nemleges 
adóigazolás (adott esetben) 

 

3. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) és ic) alpontjai tekintetében 
(12. számú melléklet) 

 

II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAP-
CSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

1. Pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat  

2. Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről (13. számú melléklet) (adott 
esetben) 

 

3. Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)  

4. Felelősségbiztosítás egyszerű másolata  

5. Kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján (adott 
esetben) 

 

III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

1. Referencianyilatkozat a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónap közbeszerzés 
tárgya szerinti szolgáltatásairól (14. számú melléklet) 

 

2. A részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónap közbeszerzés tárgya szerinti 
szolgáltatásait ismertető referenciaigazolás (adott esetben) (15. számú melléklet) 

 

3. Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)  

4. Szakember(ek) szakmai önéletrajza(i) (16. sz. melléklet)  

5. Szakember(ek) végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata  

6. Szakember(ek) nyilatkozata a rendelkezésre állás tekintetében (17. sz. melléklet)  

7. Nyilatkozat a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21.§ (3) bek. c) pontja tekintetében (18. sz. 
melléklet) 

 

8. ISO 9001 és ISO 50001 tanúsítvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések 

 

9. Nyilatkozat a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21.§ (3) bek. g) pontja tekintetében (19. sz. 
melléklet) 

 

10. ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, 
vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések 
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11. MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság által kiállított a “nyomástartó 
berendezések, rendszerek, szállítható nyomástartó berendezések szerelése, átalakítása, 
javítására, felügyeletére” vonatkozó érvényes hatósági engedély egyszerű másolata 

 

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás  

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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11. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT61 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62 § (1) bekezdés a) és e) pontja és (2) 
bekezdése, valamint adott esetben 62. § (1) bekezdés d) és f) pontja tekintetében 

 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság 
megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás céljára 

 

 

Alulírott………………………………… mint a(z)…………………………………………… 

(székhely:………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015 (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § -ban előírtaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy 
a(z)……………………………… mint Ajánlattevő /közös Ajánlattevő62 szervezettel szemben: 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja, valamint a 
62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fenn, 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró 
okok nem állnak fenn63, 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró 
okok nem állnak fenn64. 

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ……………………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

                                                           
61 A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített formában kell benyújtani. 

62 Nem kívánt rész törlendő! 

63 E bekezdés kizárólag abban az esetben szükségszerű része a nyilatkozatnak, ha a nem természetes személy 
gazdasági szereplő nem minősül cégnek vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon 
kívül más hatóság is jogosult. 

64 E bekezdés kizárólag abban az esetben szükségszerű része a nyilatkozatnak, ha a nem természetes személy 
gazdasági szereplő nem minősül cégnek. 
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12. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT65 

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

8. § ib) és ic) alpontja tekintetében 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság 
megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás céljára 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatos 
információk 

Ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet 
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 

 Igen1 

 Nem 

1Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét. A táblázat következő része a tényleges tulajdonosok száma 
szerint szabadon bővíthető. 

Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerint definiált tényleges tulajdonossal 

 Igen 

 Nem2 

Tulajdonos(ok) megnevezése  

Tulajdonos neve  

Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye)  

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának, mely 
alpontja alapján került meghatározásra a tényleges 
tulajdonos 

 ra)-rb) 

 rc)-rd) 

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 

 Igen3 

 Nem 

3Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25 %-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyeket vagy személyes joguk szerint jogképes szervezeteket. A táblázat 
következő része a jogi személyek vagy jogképes szervezetek száma szerint szabadon bővíthető. 

                                                           
65 A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített formában kell benyújtani. 
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Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet megnevezése 

 

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet neve 

 

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet székhelye 

 

Tulajdon vagy szavazati jog jellege 
 Közvetlen 

 Közvetett 

 

Alulírott………………………………… mint a(z)…………………………………………… 

(székhely:………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015 (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § ic) alpontjában előírtaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel 
kijelentem, hogy: 

- a fenti táblázatban megjelölt, az ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25 %-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek és személyes joguk szerint jogképes 
szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró 
feltétel nem áll fenn, 

- a fenti táblázatban megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a hamis 
nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ……………………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 
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13. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés b) pontja, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3b) bekezdés 
tekintetében 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, 
karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára 

Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………… (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult 
képviselője (képviselői) ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő / közös Ajánlattevő / Alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet66 a részvételi felhívás megküldésétől visszaszámított 3 éven belül befejezett, de maximum 15 éven belül megkezdett az alábbi közbeszerzés 
tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesítette az előírásoknak és a szerződésben előírtaknak megfelelő módon: 

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye, a 
referenciáról információt nyújtó személy neve és 

elérhetősége 

Teljesítés kezdő és 
befejező időpontja 

(év, hó, nap), 
teljesítés helye 

Szolgáltatás tárgya, leírása (a részvételi felhívás III.1.3. M/1. 
pont igazolására, a leírás mellett M/1. adott 

alpontjának(jainak) megjelölésével67  

 

 […] 

Továbbá: 

A referencia megvalósítása során értékesített éves hőenergia 
mennyisége összesen:………GJ,.ebből  fűtés……..GJ, 

HMV…….GJ, gőz………GJ 

 

A referencia megvalósítása során a garantált éves 
hőmennyiség:………….GJ 

                                                           
66 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 

67 Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát 
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia). 
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Szerződést kötő másik fél neve, székhelye, a 
referenciáról információt nyújtó személy neve és 

elérhetősége 

Teljesítés kezdő és 
befejező időpontja 

(év, hó, nap), 
teljesítés helye 

Szolgáltatás tárgya, leírása (a részvételi felhívás III.1.3. M/1. 
pont igazolására, a leírás mellett M/1. adott 

alpontjának(jainak) megjelölésével67  

 

A referencia megvalósítása során beépített 
kazánteljesítmény:…………..MW 

 

A referencia megvalósítása során beépített 
gőzteljesítmény:…………..t/h 

 

 

A referenciát megvalósító az intézményben energiakontroll vagy energiamenedzsment rendszert működtet, mely alkalmas a mérési pontokon (gáz, hő) az energia-
fogyasztások -megtakarítások kimutatására, energiagazdálkodásra és az energiahatékonyság követésére, valamint online hozzáférést biztosít az intézmény számára.  

A referencia megvalósítása (energetikai rekonstrukció) során a betegellátás zavartalanul működött. 

A referencia megvalósítása során az üzemeltetés, hibaelhárítás, karbantartás szolgáltatások szervezése nem akadályozta a betegellátást. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………… 

 (cégszerű aláírás)
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14. számú melléklet 

REFERENCIAIGAZOLÁS 

(minta) 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság 

megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás céljára 

 

Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… 

(székhely: ………………………………) cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult68 képviselője 

aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….) az alábbi 

szolgáltatásokat végezte az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon: 

 

 
A szolgáltatás tárgya, leírása (a részvételi felhívás III.1.3. 

M/1. pont igazolására, a leírás mellett M/1. adott 
alpontjának(jainak) megjelölésével 

Teljesítés kezdő és 
befejező időpontja (év, hó, 

nap), teljesítés helye 

 

[…] 

Továbbá: 

A referencia megvalósítása során értékesített éves hőenergia 
mennyisége összesen:………GJ,.ebből  fűtés……..GJ, 

HMV…….GJ, gőz………GJ 

 

A referencia megvalósítása során a garantált éves 
hőmennyiség:………….GJ 

 

A referencia megvalósítása során beépített 
kazánteljesítmény:…………..MW 

 

A referencia megvalósítása során beépített 
gőzteljesítmény:…………..t/h 

 

 

A referenciát megvalósító az intézményben energiakontroll vagy energiamenedzsment rendszert működtet, 
mely alkalmas a mérési pontokon (gáz, hő) az energia-fogyasztások -megtakarítások kimutatására, 
energiagazdálkodásra és az energiahatékonyság követésére, valamint online hozzáférést biztosít az 
intézmény számára.  

A referencia megvalósítása (energetikai rekonstrukció) során a betegellátás zavartalanul működött. 

A referencia megvalósítása során az üzemeltetés, hibaelhárítás, karbantartás szolgáltatások szervezése nem 

akadályozta a betegellátást. 

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai: 

                                                           
68 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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Kapcsolattartó neve:___________________________ 

Telefon:____________________________________ 

Fax:_______________________________________ 

E-mail:_____________________________________ 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)        

      ……………………………………………. 

                                                        (szerződést kötő másik fél képviselőjének aláírása) 
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15. számú melléklet 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi/jelenlegi munkahelyek ismertetése, 
kezdési és befejezési időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, kezdési és 
befejezési időpontjai (év/hónap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………… 

 (saját kezű aláírás) 
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16. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 

 

 

Alulírott……………………………………, mint a(z) ……………………………………… 
Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet69 által ajánlott .......... 
szakember70 kijelentem, hogy részt veszek a Dombóvári Szent Lukács Kórház által „Hőenergia-szolgáltatás 
beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett 
fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban.  

 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az 
önéletrajzomat benyújtották. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, 
amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ………………………………… 

 (sajátkezű aláírás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Nem kívánt rész törlendő! 

70  Nem kívánt rész törlendő! 
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17. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) 
pontja tekintetében 

 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság 

megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás céljára 

Alulírott ………………..………., (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/ közös 
ajánlattevő /Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet71 a közbeszerzési dokumentumban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakkal kapcsolatban ezennel 
kijelentem, hogy rendelkezem: 

a) ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel  

vagy  

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal 

vagy  

az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival. 72 

 

Jelen nyilatkozat mellékletét képezi: 

ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvány egyszerű másolata, vagy 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) 

bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány vagy az egyenértékű intézkedések leírása. 

 

b) ISO 50001 minőségirányítási rendszerrel  

vagy  

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal 

vagy  

az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival. 73 

 

Jelen nyilatkozat mellékletét képezi: 

ISO 50001 minőségirányítási tanúsítvány egyszerű másolata, vagy 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ 

(3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány vagy az egyenértékű intézkedések leírása. 

 

                                                           
71 Nem kívánt rész törlendő! 

72 Nem kívánt rész törlendő! 

73 Nem kívánt rész törlendő! 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
                                                                                               ……………………………………………. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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18. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) 
pontja tekintetében 

 

„Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az üzembiztonság és az energiahatékonyság 

megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.” tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás céljára 

Alulírott ………………..………., (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/ közös 
ajánlattevő /Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet74 a közbeszerzési dokumentumban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontjában foglaltakkal kapcsolatban ezennel 
kijelentem, hogy rendelkezem: 

ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvánnyal  

vagy  

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (4) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal 

vagy  

az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival. 75 

 

Jelen nyilatkozat mellékletét képezi: 

ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvány egyszerű másolata, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ 

(4) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány vagy az egyenértékű intézkedések leírása 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
                                                                                               ……………………………………………. 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Nem kívánt rész törlendő! 

75 Nem kívánt rész törlendő! 
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IV. FEJEZET: 

 SZERZŐDÉSTERVEZET 
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AZ ÜZEMBIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉT SZOLGÁLÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG 
ALAPÚ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI, ÜZEMELTETÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS 

HIBAELHÁRÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

 

 

Megrendelő: Dombóvári Szent Lukács Kórház 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiahatékonysági szolgáltató: 
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A jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött 

 

 egyrészről a Dombóvári Szent Lukács Kórház (székhely: 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41.; 
adószám:158137481-2-17 bankszámlaszám: 10046003-00333018-00000000) képviseli: dr. Kerekes 
László főigazgató,mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 
 

 másrészről a ………………………….  (székhely: …………………...; cégjegyzékszám: 
……………….; adószám: …………………) képviseli: mint szolgáltató (a továbbiakban: 
Energiahatékonysági szolgáltató) 

 

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett: 

 

 

Preambulum 

 

A) Felek rögzítik, hogy Megrendelő „Az üzembiztonság megteremtése, energiahatékonyság-alapú 

hőenergia-szolgáltatási, hőtermelő rendszerek karbantartása és hibaelhárítása” megnevezéssel 

uniós eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

81. § szerinti meghívásos közbeszerzési eljárást indított (eljárást megindító hirdetmény száma 

……………………..), mely tekintetében az Energiahatékonysági szolgáltató lett a nyertes 

ajánlattevő (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Felek megállapítják, hogy a Közbeszerzési 

Eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételeket az Energiahatékonysági 

szolgáltató ajánlatában elfogadta; Felek a jelen Szerződést Kbt. 131. §-ában foglaltakra tekintettel 

kötik meg. A Felek közötti jogvita elbírálásához elsődlegesen a Szerződés rendelkezéseit kell 

figyelembe venni. Amennyiben a Szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, 

sorrendben az ajánlat, – adott esetben – a kiegészítő tájékoztatás(ok), az eljárást megindító 

felhívás, illetve a dokumentáció tartalma az irányadó. 

B) A Felek rögzítik továbbá, hogy az üzembiztonság megteremtését követő elsődleges céljuk az 

energia-felhasználásában rejlő költség-megtakarítások beazonosítása és kihasználása – a Kormány 

törekvéseivel összhangban, különösen a 2012/27/EU Energiahatékonysági irányelvben, az 

energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 122/2015. 

(V.26.) Korm. rendeletben, valamint a 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel (a továbbiakban együtt: Energiahatékonysági Jogszabályok). 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1.1. A Szerződés tárgya 
1.1.1. Jelen Szerződés keretében a Megrendelő az alábbi szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: 

Szolgáltatások) rendeli meg az Energiahatékonysági szolgáltatótól, aki vállalja azok teljesítését: 

 Üzembiztonság megteremtése (2.1. pont); 

 Hőenergia-szolgáltatás (2.2. pont); 

 Üzemeltetés (2.3 pont); 

 Karbantartás (2.4 pont); 

 Hibaelhárítás (2.5 pont). 
1.1.2. A Felek külön Fejezetben rögzítik az Energiahatékonysági Jogszabályokban rögzített és a 

Megrendelő által meghatározott elvárások teljesítésének érdekében bevezetett rendelkezéseket (6. 
Fejezet). 

1.1.3. A Szolgáltatások teljesítésének helye a Megrendelő alábbi telephelyei (a továbbiakban: 
Szolgáltatási Helyek): 
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 Dombóvár, Kórház u. 39-41. (Központi telep) 

 Dombóvár, Tó u. 1. (Gunarasi Rehabilitációs Központ) 
1.1.4. A Szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódóan a Megrendelő – mint bérbeadó – bérbe adja, az 

Energiahatékonysági szolgáltató – mint bérlő – bérbe veszi a Szolgáltatási Helyeken lévő 
kazánházakat (a továbbiakban: Bérlemények) a 4. Fejezet rendelkezései szerint. 

1.1.5. A Szolgáltatások a Szolgáltatási Helyeken meglévő, illetve a Dombóvár Kórház u. 39-41. szám 
alatti Szolgáltatási Hely a 2.1. pont szerint korszerűsített energetikai rendszerekre (a továbbiakban: 
Rendszerek) vonatkoznak. A Rendszerek műszaki határai a kazánházak gáz főelzáró 
szerelvényétől a tüzelőberendezéseken és más kazánházi berendezéseken keresztül fűtés- és 
gőzszolgáltatás esetén a kazánház kilépő csonkjáig, használati meleg víz előállítás esetén a 
főépületi hőközpont használati meleg víz előállítását végző hőcserélőjének kilépő csonkjáig 
terjednek. A szekunder rendszerek műszaki határai a kazánházak kilépő csonkjától kezdődnek, és 
a radiátorokat is magukba foglalják. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltatások nem 
vonatkoznak a szekunder rendszerekre. 
 

1.2. A Szerződés hatálybalépése és időtartama 
1.2.1. Jelen Szerződést a Felek határozott időtartamra a hatályba lépés napjától a 120 hónapos 

időtartamra kötik.  
1.2.2. Az Energiahatékonysági szolgáltató a hatályba lépés napjától köteles a Szolgáltatásokat teljesíteni, 

s ettől az időponttól jogosult havi rendszerességgel számlát kiállítani a Megrendelő felé az 5. 
Fejezet rendelkezései szerint. 
 

2. A SZOLGÁLTATÁSOK 
2.1. Üzembiztonság megteremtése 
2.1.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a Megrendelő Dombóvár Kórház u. 39-41. szám alatti 

Szolgáltatási Helyén meglévő energetikai rendszert (a továbbiakban: Meglévő Rendszer) 
átalakítani és korszerűsíteni (a továbbiakban: Korszerűsítési Munkálatok). A Meglévő Rendszer 
magában foglalja a Megrendelőnek a jelen Szerződés megkötésekor az említett Szolgáltatási 
Helyen meglévő valamennyi hőenergiatermeléshez és hőenergia-szolgáltatáshoz szükséges 
felszereléseit és berendezéseit.  

2.1.2. Az Energiahatékonysági szolgáltató a Korszerűsítési Munkálatok keretében köteles az I. 
Mellékletben található, üzembiztonságot megteremtő, a Meglévő Rendszer optimális 
működtetését elősegítő, ezáltal energia-megtakarítást nyújtó fejlesztéseket elvégezni. A 
Korszerűsítési Munkálatok magukban foglalják a szükséges tervezési, engedélyeztetési, bontási és 
építési feladatokat ugyanakkor nem foglalja magában a kazánház épület statikai vizsgálatának 
eredményeképpen feltárt süllyedés megszűntetésének munkálatait. 

2.1.3. A jelen Szerződés aláírásától számított ……. napon belül a Felek együtt bejárják a Szolgáltatási 
Helyet, amelynek keretében a Megrendelő átadja a Meglévő Rendszert az Energiahatékonysági 
szolgáltatónak. A Felek erről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 

2.1.4. A Korszerűsítési Munkálatokat az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a Meglévő Rendszer 
átadásától számított …………… belül, de legkésőbb az aláírás napjától számított 150 napon belül 
teljesíteni. A Korszerűsítési Munkálatok a 2.1.5. bekezdés szerint minősülnek teljesítettnek. 

2.1.5. A Korszerűsítési Munkálatok befejezését az Energiahatékonysági szolgáltató írásban köteles a 
Megrendelő tudomására hozni. A Megrendelő általi tudomásszerzést követő …. napon – és a 
2.1.4. bekezdésben meghatározott határidőn – belül a Felek jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 
Üzembe Helyezési Jegyzőkönyv) vesznek fel, amelyben rögzítésre kerül, hogy a Korszerűsítési 
Munkálatok elvégzése szerződésszerűen megtörténtek. Ezzel a Szolgáltatási Helyen új energetikai 
rendszer kezdi meg működését. 

2.1.6. Az új rendszer magába foglalja az I. Mellékletben meghatározott berendezéseket, valamint a 
Meglévő Rendszer azon elemeit, amelyek a Korszerűsítési Munkálatok befejezése után is üzemben 
maradnak. 

 
2.2. Hőenergia-szolgáltatás 
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2.2.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató a Rendszerek működtetésével köteles 2018. január első 
napjától – a jelen 2.2. pont rendelkezései szerint – a következő hőenergia-szolgáltatásokat 
nyújtani a Megrendelő számára: 

 fűtés (hő); 

 használati meleg víz (a továbbiakban: HMV); 

 gőz Dombóvár Kórház u. 39-41. Szolgáltatási helyen 
2.2.2. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2017. december 31-ig csatlakozott az egészségügyi 

intézmények számára biztosított közös (állami) gázbeszerzési rendszerhez (továbbiakban: 
Tender) ezért az Energiahatékonysági szolgáltató a szolgáltatott hőenergia előállításához 
felhasznált energiahordozót (földgázt) 2018. január első napjától köteles beszerezni. A Felek 
rögzítik, hogy az hőenergia-szolgáltatás egységárait (5.1 bekezdés) erre tekintettel állapították meg. 
A Felek rögzítik, hogy a gázbeszerzésre tekintettel a kapacitásjog 2018. január első napjától az 
Energiahatékonysági szolgáltatót illeti a jelen Szerződés hatálya alatt. 

2.2.3. A Felek rögzítik továbbá, hogy az Energiahatékonysági szolgáltató a Tender időtartama alatt nem 
felel a hőellátás biztosításához szükséges földgáz mennyiségi és minőségi jellemzőiért. 

2.2.4. A Felek megállapodnak, hogy az Energiahatékonysági szolgáltató az energia-szolgáltatás 
teljesítéséhez szükséges földgázt a szabadpiacról szerzi be. Az Energiahatékonysági szolgáltató 
köteles arra törekedni, hogy a szabadpiaci keretek között a földgázt a lehető legkedvezőbb áron 
szerezze be. 

2.2.5. A fűtés szolgáltatása minden év október havának 1. napjától a következő év április havának 30. 
napjáig tart (a továbbiakban: Fűtési Idény). 

2.2.6. A Felek rögzítik, hogy az Energiahatékonysági szolgáltatató – a Megrendelővel együttműködve – a 
II. Melléklet szerint köteles hőt szolgáltatni a Szolgáltatási Helyek helyiségeiben. Az 
Energiahatékonysági szolgáltató a rögzített hőmérsékleteket a Megrendelő kezelésében lévő 
szekunder rendszereken keresztül biztosítja, amennyiben a szekunder rendszerek műszaki 
adottságai és az épületek kialakítása, műszaki állapota lehetővé teszik. A Felek ezzel kapcsolatban 
felmerülő vita esetén külső szakértőt kérnek fel. A Megrendelő kérésére és/vagy az 
Energiahatékonysági szolgáltató Megrendelő által elfogadott javaslatára az éjszakai és szabad-, 
illetve ünnepnapi belső hőmérsékletek csökkenthetők az időszakosan használt helyiségek 
(épületek) esetében. A Megrendelő a hőmérséklet-csökkentési igényét köteles írásban közölni az 
Energiahatékonysági szolgáltató felé. 

2.2.7. Az Energiahatékonysági szolgáltató a Fűtési Idényen kívül eső időszakban is köteles a Megrendelő 
írásban közölt kérésére hőt szolgáltatni. Ilyen esetben az Energiahatékonysági szolgáltató a kérés 
kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles a hőszolgáltatást megkezdeni a Fűtési Idényre 
irányadó paraméterek szerint. A Megrendelő ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy a 
hőszolgáltatás megkezdésekor a Rendszer nem azonnal éri el a II. Mellékletben meghatározott 
értékeket. 

2.2.8. A HMV- és gőzszolgáltatást a szerződés időtartama alatt folyamatosan kell biztosítani. A 
HMV- és gőzszolgáltatás az II. Mellékletben rögzítettek szerint történik. 

2.2.9. A fogyasztás – éves elszámolás alapját képező – mérésére a Szolgáltatási Helyeken beépített hiteles 
mérőórák szolgálnak, amelyeket az Energiahatékonysági szolgáltató saját költségére helyeztet 
üzembe és tartat karban. A mérőórák meghibásodását a Felek kötelesek haladéktalanul közölni 
egymással. Az Energiahatékonysági szolgáltató a hiba észlelésétől számított 30 napon belül köteles 
a mérőóra megjavításáról vagy cseréjéről gondoskodni. Meghibásodás esetén a meghibásodást 
megelőző utolsó leolvasás és a működés helyreállítása közötti időszakra elszámolt mennyiség a 
legutolsó 12 ismert leolvasás átlagának időarányos részével egyezik meg. A Megrendelő köteles az 
általa kért minden ellenőrzés vagy hitelesítés költségét viselni, kivéve, ha ennek során a gyártó által 
megadott hibahatárt meghaladó eltérés mutatkozik. 

2.2.10. A mérőórák leolvasása legkésőbb a tárgyhó utolsónaptári napján történik. A mérőórák állásának 
leolvasásáról a Megrendelő köteles az Energiahatékonysági szolgáltatót írásban tájékoztatni. A 
mérőórák állásáról az Energiahatékonysági szolgáltató és a Megrendelő jegyzőkönyvet vesznek fel 
legkésőbb a tárgyhót követő 5 munkanapon belül, amely a számlázás alapjául szolgál, melyből 1 
példány a Megrendelőt illeti. Az óraállások nyilvántartásáról az Energiahatékonysági szolgáltató 
gondoskodni. 



 

102 

 

2.2.11. A fogyasztás – éves elszámolás alapját képező – mérésére az alábbi helyeken felszerelt mérőórák 
szolgálnak: 
Dombóvár, Kórház u. 39-41. 

 központi kazánház hőmennyiségmérő Q1 mért hőmennyiség (fűtés, HMV) 

 központi kazánház gőzmérő Q2 mért gőzmennyiség (gőz)  

 Főépület alagsori hőközpont kondenzvíz mérő Q3 mért mennyiség 

 Rendelőintézet gáz almérő Q4 mért gázmennyiség (gázmérés) 
Dombóvár, Tó u. 1. 

 központi kazánház gázmérő Q5 mért gázmennyiség (gázmérés) 
2.2.12. A szükséges mérőórákat (Q1, Q2; Q3 Q4) az Energiahatékonysági szolgáltató a Korszerűsítési  díj 

(5.3. pont) terhére köteles beépíteni. 
 

2.3. Üzemeltetés 
2.3.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a Rendszereket megfelelően, a vonatkozó szabályok és 

gyártói előírások szerint üzemeltetni. Ezen tevékenység magában foglalja a Rendszereket alkotó 
különböző berendezések megfelelő beállítását, szükség szerinti ellenőrzését, valamint a 
Rendszerek fogyasztásának ellenőrzését. 

2.3.2. Az üzemeltetési feladatok részletes leírását a III. Melléklet tartalmazza. 
2.3.3. A Rendszerek napi felügyeletét a Megrendelő végzi a 3. Fejezet rendelkezései szerint, az 

Energiahatékonysági szolgáltató szakmai utasításainak és ellenőrzésének megfelelően. 
2.3.4. A Felek kötelesek a Rendszerek működtetéséről és üzemeltetéséről üzemi naplót vezetni (a 

továbbiakban: Üzemi Napló), amely magában foglal minden üzemeltetéssel, napi felügyelettel 
kapcsolatos észrevételt, valamint a karbantartás (2.4 pont) és a hibaelhárítás (2.5 pont) megfelelő 
dokumentációját is.  

2.3.5. Az Energiahatékonysági szolgáltató napi 24 órában, az év minden napján működő telefonos 
ügyfélszolgálatot működtet. Az Energiahatékonysági szolgáltató ügyfélszolgálatának ingyenesen 
hívható telefonszáma: ………………. (a továbbiakban: Zöld Szám).  
 

2.4. Karbantartás 
2.4.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a Rendszereket megfelelően, a vonatkozó szabályok és 

gyártói előírások szerint karbantartani. Ezen tevékenység célja a Rendszerek meghibásodásának, 
illetve teljesítményük csökkenésének megelőzése. 

2.4.2. A jelen 2.4 pontban meghatározott szolgáltatás magában foglalja a Rendszerek illetve 
berendezéseik rendszeres karbantartását. (A berendezések gyártói által meghatározott számú 
üzemóra után esedékes nagykarbantartásokra az Energiahatékonysági szolgáltató kötelezettsége 
nem terjed ki.) 

2.4.3. A karbantartási műveletek részletes leírását ugyancsak a III. Melléklet tartalmazza. 
2.4.4. A Felek rögzítik, hogy a Rendszerek fűtési berendezéseinek karbantartását csak a Fűtési Idényen 

kívül lehet elvégezni. A HMV és a gőz szolgáltatását az Energiahatékonysági szolgáltató jogosult 
az éves karbantartási munkálatok idejére felfüggeszteni. A karbantartás minden esetben a 
Megrendelővel előzetesen egyeztetett ütemterv szerint történik. 

2.4.5. A karbantartás szolgáltatás magában foglalja a Meglévő Rendszerek berendezéseinek szükség 
szerinti értéknövelő felújítását is, amennyiben az Energiahatékonysági szolgáltató megítélése 
szerint ez ésszerűségi és költséghatékonysági szempontok alapján indokolt. Abban az esetben, ha 
az egyes berendezések nem, vagy csak ésszerűtlen költségek mellett újíthatók fel (például, ha a 
felújítás költsége meghaladja egy új berendezés beszerzési árát), a Megrendelő köteles az új 
berendezés beszerzéséről gondoskodni. Ebben az esetben az Energiahatékonysági zolgáltató a 
jelen szolgáltatás keretében építi be az új berendezést, ami a Megrendelő tulajdonában marad. 

2.4.6. Az Energetikai szolgáltató jogosult a kazánházat és a hőközpontokat -a Megrendelővel történt 
előzetes egyeztetés alapján- korszerűsítést célzó felszerelésekkel ellátni. 

2.4.7. A Felek rögzítik, hogy a karbantartási szolgáltatás magában foglalja a Korszerűsítési Munkálatok 
során nem érintett, a Meglévő Rendszerek részét képező hibás, illetve elhasználódott 
berendezések, alkatrészek  cseréjének, illetve munkadíjának a költségeit évi 1.500.000,- (azaz 
egymillió-ötszázezer) forint értékben.  



 

103 

 

2.4.8. Az Energetikai szolgáltató vállalja, hogy a Meglévő Rendszerek üzemeltetése során felmerülő  
karbantartási és felújítási munkák igényéről írásban értesíti a Megrendelőt. 

2.4.9. Amennyiben az Energiahatékonysági szolgáltató egy jelentős berendezés teljes cseréjének 
szükségességét észleli, erről értesítenie kell a Megrendelőt, továbbá felhívja a Megrendelő 
figyelmét az esetleges új műszaki megoldásokra, illetve az általuk elérhető esetleges energia-
megtakarítás lehetőségére. Amennyiben a Megrendelő – távlati terveinek ismeretében – az eredeti 
állapot visszaállítása helyett egy új műszaki megoldást választ, abban az esetben a Felek külön 
megállapodásban rögzítik az Alapszerződés alapján megvalósított műszaki tartalomtól való eltérést 
és az esetleges díjkorrekciót. 

2.4.10. Az Energiahatékonysági szolgáltató vállalja, hogy az adott évben elvégzett a Meglévő Rendszert 
érintő karbantartási és felújítási munkákról minden év január 31-ig kimutatást készít és elszámol a 
Megrendelő felé. Amennyiben az Energiahatékonysági szolgáltató a 2.4.7 pontban meghatározott 
költségkeretnél kisebb arányban számol el, a hiányzó összegre vonatkozó elszámolás 
kötelezettsége áthúzódik a következő évre. 

2.4.11. Amennyiben a cserélendő berendezés vagy alkatrész beszerzési ára az adott évben meghaladja a 
2.4.7 pontban meghatározott költségkeret, úgy annak költsége és a vonatkozó jogszabályi és egyéb 
előírásoknak megfelelő beszerzése a Megrendelőt terheli. A Megrendelő írásbeli kérésére az 
Energiahatékonysági szolgáltató ezen munkálatokról eseti árajánlatot  (munkadíj + anyagköltség) 
ad a Megrendelőnek. A Megrendelő jogosult más szolgáltatóktól is ajánlatot kérni. Amennyiben a 
Megrendelő az Energiahatékonysági szolgáltató ajánlatát fogadja el, úgy a munkálatok elvégzése a 
Megrendelő által kibocsátott megrendelés alapján történik. 

2.4.12. A karbantartási és javítási munkálatainak többletköltségét a Megrendelő az Energiahatékonysági 
szolgáltató által erre vonatkozóan kiállított számla alapján köteles megfizetni, az 5.6 pont 
megfelelő alkalmazásával. 

2.4.13. Amennyiben a Meglévő Rendszerek vonatkozásában szükséges karbantartási és javítási 
munkálatok nem kerülnek elvégzésre a megrendelés elmaradása miatt, úgy az esetlegesen 
felmerülő kárért, illetve a szolgáltatás minőségének csökkenéséért az Energiahatékonysági 
szolgáltató nem felelős. 
 

2.5. Hibaelhárítás 
2.5.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a Rendszerek működése során felmerülő – az általa, 

vagy a Megrendelő által észlelt – meghibásodásokat elhárítani, továbbá elvégezni mindazokat a 
beavatkozásokat, amelyek a Rendszerek megfelelő működésének helyreállításához szükségesek.  

2.5.2. Az Energiahatékonysági szolgáltató a Megrendelő Zöld Számra érkező telefonhívása nyomán, 
illetve a távfelügyeleti rendszer jelzése alapján köteles a Rendszerek, vagy egyes berendezéseinek 
meghibásodását a riasztási foknak megfelelően lehető legrövidebb időn belül orvosolni, és a 
megfelelő működést helyreállítani. Sürgős jelzésű riasztás esetén az Energiahatékonysági 
szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül, nem sürgős jelzésű riasztás esetén legkésőbb 
24 órán belül köteles kiérkezni az adott Szolgáltatási Helyre, és megkezdeni a hibaelhárítást. A 
hiba jellegének megállapítása a Megrendelő kompetenciája.  

2.5.3. Az Energiahatékonysági szolgáltató a jelen 2.5 pontban meghatározott szolgáltatás 
vonatkozásában az év összes napján – beleértve a vasárnapokat és ünnepnapokat is –, a nap 24 
órájában rendelkezésre áll. A fűtéssel kapcsolatos hibaelhárítás rendelkezésre állási ideje csak a 
Fűtési Idényre vonatkozik.  

2.5.4. Amennyiben a megfelelő működés helyreállítása az azonnali hibaelhárítás keretében nem 
lehetséges, az Energiahatékonysági szolgáltató jogosult megtenni a szükséges és halaszthatatlan 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a Rendszerek berendezéseinek állagát az esetleges további 
romlástól megóvja. 

2.5.5. A Felek rögzítik, hogy a hibaelhárítási szolgáltatás magában foglalja a Korszerűsítési Munkálatok 
során nem érintett a Rendszerek részét képező berendezések, alkatrészek cseréjének költségeit a 
2.4.7 pontban meghatározott költségkeret terhére..  

2.5.6. Amennyiben a cserélendő berendezés vagy alkatrész beszerzési ára az adott évben meghaladja a 
2.4.7 pontban meghatározott költségkeret, úgy annak költsége és a vonatkozó jogszabályi és egyéb 
előírásoknak megfelelő beszerzése a Megrendelőt terheli. A Megrendelő írásbeli kérésére az 
Energiahatékonysági szolgáltató ezen munkálatokról eseti árajánlatot  (munkadíj + anyagköltség) 
ad a Megrendelőnek.  



 

104 

 

2.5.7. A hibaelhárítás munkálatainak többletköltségét a Megrendelő az Energiahatékonysági szolgáltató 
által erre vonatkozóan kiállított számla alapján a köteles megfizetni, az 5.6 pont megfelelő 
alkalmazásával. 

2.5.8. Az Energiahatékonysági szolgáltató – a Megrendelő azonnali értesítése mellett – jogosult és 
köteles a Rendszereket vagy annak részét alkotó bármely berendezést leállítani vészhelyzet, 
üzemzavar vagy egyéb, előre nem látott olyan esemény bekövetkezésekor, amely  

 emberi élet illetve testi épség veszélyeztetésével járhat; 

 a Rendszerek, az ahhoz kapcsolódó egyéb berendezések, vagy egyéb vagyontárgyak súlyos 
károsodásával járhat. 

2.5.9. A hibaelhárítási szolgáltatás keretében feltárt, a Rendszerekre vonatkozó javítási, felújítási és 
energiahatékonyságot növelő munkákat a Megrendelő írásbeli kérésére és költségére az 
Energiahatékonysági szolgáltató köteles elvégezi. A Rendszerekre vonatkozó javítási, felújítási és 
energiahatékonyságot növelő munkák kizárólag a közbeszerzési értékhatárokra tekintettel 
rendelhetőek meg az Energiahatékonysági szolgáltatótól. 
 

3. NAPI FELÜGYELET 
3.1. A Rendszerek napi felügyelete 
3.1.1. A Rendszerek napi felügyeletét a Megrendelő köteles ellátni az Energiahatékonysági szolgáltató 

részére az Energiahatékonysági szolgáltató utasításai szerint. 
3.1.2. A felügyeleti tevékenység körében a Megrendelő köteles: 

 a Rendszereket és segédberendezéseiket napi szinten ellenőrizni; 

 az üzemeltetési adatokat az Üzemi Naplóban folyamatosan, naprakészen nyilvántartani; 

 üzemeltetési rendellenességek és hibajelzések esetén a megfelelő intézkedéseket megtenni; 

 a Rendszerekkel összefüggő minden műszaki és egyéb dokumentációt megőrizni és 
megfelelően kezelni; 

 az Energiahatékonysági szolgáltató előzetes utasítása és ütemezése alapján a Rendszerek 
berendezéseit leállítani, majd ismételten elindítani; 

 a Rendszerek berendezéseit, eszközeit rendszeresen megtisztítani, takarítani, illetve tisztán 
tartani. 

3.1.3. A felügyeleti tevékenység ellátásához a Megrendelő megfelelő képzettségű személyeket (a 
továbbiakban: Kezelőszemélyzet) biztosít. A Kezelőszemélyzet betanítását, oktatását a Felek 
közösen végzik. A Megrendelő felelős a Kezelőszemélyzet tevékenységéért és a Kezelőszemélyzet 
által a Rendszerben okozott károk megtérítéséért.  

3.1.4. A Megrendelő köteles minden rendellenességet haladéktalanul jelenteni az Energiahatékonysági 
szolgáltatónak. Ezen kötelezettség elmulasztásából adódó minden kár a Megrendelő felelősségi 
körébe tartozik. Az Energiahatékonysági szolgáltató a Megrendelő telefonhívását, illetve a 
távfelügyeleti rendszer jelzését követően köteles azonnal a Megrendelő felé a szükséges 
utasításokat és intézkedéseket megtenni. Hiba illetve rendellenesség jelzés esetén a Megrendelő 
felelőssége, hogy a Rendszereket leállítsa. Ezen kötelezettség elmulasztásából adódó károk a 
Megrendelő felelősségi körébe tartoznak. 
 

3.2. Együttműködés 
3.2.1. A Felek rögzítik, hogy a felügyeleti tevékenységre vonatkozóan folyamatosan, szükség szerint 

tájékoztatják egymást. 
3.2.2. Az Energiahatékonysági szolgáltató jogosult a Megrendelő felügyeleti tevékenységét korlátozás 

nélkül ellenőrizni, vagy – saját költségén – ellenőriztetni.  
3.2.3. A Felek rögzítik, hogy rendszeresen előre egyeztetett időpontban, de legalább minden naptári 

negyedévet követő hónap 10. napjáig konzultációs tárgyaláson egyeztetik a jelen Szerződéssel 
kapcsolatban felmerült teendőket, üzemeltetéssel, napi felügyelettel kapcsolatos problémákat, és 
az adott naptári negyedévben elvégzett főbb karbantartási és javítási munkákat.  
A Felek a konzultáció keretében határozzák meg a következő naptári negyedévre vonatkozóan az  
II. Mellékletben meghatározott hőmérsékleti értékek teljesüléséhez szükséges referenciamérések 
helyszíneit. A Felek a konzultáción elhangzottakról írásos jegyzőkönyvet készítenek. 

4. A BÉRLETI JOGVISZONY 
4.1. A bérleti jogviszony tartalma 
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4.1.1. A Megrendelő kijelenti, hogy jogosult a V. Mellékletben részletesen körülírt Bérleményt bérbe 
adni.  

4.1.2. A Megrendelő szavatol a Bérlemény kizárólagos és zavartalan használatáért, per-, teher- és 
igénymentességéért, valamint azért, hogy harmadik személynek a Bérleménnyel kapcsolatban 
semmilyen követelése, igénye nincsen. A Megrendelő szavatolja továbbá, hogy nem léteznek a 
Bérleményre vonatkozó olyan tények, körülmények, amelyek megakadályozzák, hátráltatják, vagy 
gátolják a Rendszerek Energiahatékonysági szolgáltató által történő üzemeltetését. 

4.1.3. A Megrendelő lehetővé teszi, hogy az Energiahatékonysági szolgáltató munkatársai – járművel 
vagy a nélkül – a munkájuk elvégzéséhez szükséges mértékben bejussanak a Bérleménybe. 

4.1.4. A Megrendelő viseli a Bérlemény, a Bérleményt is magában foglaló ingatlan földhasználati és 
tulajdonjogából eredő összes költséget és más pénzügyi (köz)terhet. 

4.1.5. Az Energiahatékonysági szolgáltató vállalja, hogy 

 a Bérleményt kizárólag a Rendszerek üzemeltetésére és fenntartására használja; 

 a Bérlemény használata során a hatályos jogszabályokat betartja, és az ott ideiglenesen 
tartózkodó vagy tevékenységet végző harmadik személyekkel betartatja; 

 a Bérlemény egészét vagy annak részét nem terheli meg, nem adja albérletbe, és nem osztja 
meg annak birtoklását vagy használatát mással. 
 

4.2. Kapcsolódó rendelkezések 
4.2.1. A Bérlemény használatához kapcsolódóan a Megrendelő az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat 

nyújtja az Energiahatékonysági szolgáltató számára: 

 kommunális helységek (WC, mosdó, öltöző) használata az Energiahatékonysági szolgáltató 
munkatársai számára; 

4.2.2. Mindkét Fél haladéktalanul értesíti a másik Felet a Bérleményen felmerülő minden üzemzavarról. 
 

5. A DÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
5.1. Az energia-szolgáltatás díjazása 
5.1.1. Az energia-szolgáltatásért (2.2 pont) a Megrendelő az alábbi díjakat köteles havonta megfizetni az 

Energiahatékonysági szolgáltatónak: 
 
a) Dombóvár, Kórház u. 39-41. 
A fűtés, HMV egységára (E1) ……………………- (azaz: ……………………….) Ft/GJ, ami 
felszorzandó a tárgyhavi mért hőmennyiséggel (Q1;) 

Fizetendő havi hődíj P1központhő = E1 x Q1 

A gőz egységára (E2) …………………- (azaz: ………………………………) Ft/GJ, ami 
felszorzandó a tárgyhavi mért gőzmennyiséggel (Q2) csökkentve a kondenz egységára (E3 

)……………..- (azaz:……………….) Ft/GJ felszorozva a kiadott gőzmennyiségből keletkező 
kondenz (Q3) mennyiségével. 

Fizetendő havi gőzdíj P1gőz= E2 x Q2 – E3 x Q3 

A Rendelőintézet gáz almérőn mért földgáz egységára (E4) ……………………- (azaz: 
……………………….) Ft/GJ, ami felszorzandó a tárgyhavi mért gáz hőmennyiséggel (Q4) 

 

b) Dombóvár, Tó u. 1. 
A gázmérőn mért földgáz egységára (E4) ……………………- (azaz: ……………………….) 
Ft/GJ, ami felszorzandó a tárgyhavi mért gáz hőmennyiséggel (Q5) 

Fizetendő havi hődíj P1Gázalméréshő = E4 x Q5 

5.1.2. A 5.1.1. bekezdésben meghatározott E egységárak (továbbiakban: Egységárak) oly módon 
kerültek megállapításra, hogy azok tartalmazzák a földgáz 2017. január 1. napján érvényes 
molekuladíját (………..Ft/GJ).  

5.1.3. Az energia-szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Megrendelő köteles továbbá megfizetni az 
Energiahatékonysági szolgáltató felé az energia-szolgáltatáshoz felhasznált földgáz 
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rendszerhasználati díjait (teljesítmény arányos rész „AT”, forgalomarányos rész „AF)  (a 
továbbiakban: Gázalapdíjak). A Gázalapdíjak az alábbi lekötött teljesítményekhez kapcsolódó 
rendszerhasználati díjakat  tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy az e teljesítménytől való eltérés a 
Gázalapdíjak megfelelő változásával jár. 

5.1.4. Gázalapdíjak és lekötött teljesítmények: 

 Dombóvár, Kórház u. 39-41. 
lekötött teljesítmény: 348,- m3/h 

AT: ………………..,-Ft/év ; 

AF: ………………….,- Ft/év; 

 Dombóvár, Tó u. 1.. 
lekötött teljesítmény: 65,- m3/h 

AT: ………………..,-Ft/év ; 

AF: ………………….,- Ft/év; 

5.1.5. A Felek rögzítik, hogy az Egységárak és a Gázalapdíjak 2017. január 1. napján fennálló gazdasági 
körülmények és hatályos jogszabályok alapján kerültek megállapításra, ezért ezen gazdasági 
körülmények és / vagy jogszabályok megváltozása az Egységárak, illetve Gázalapdíjak rendkívüli 
felülvizsgálatát eredményezi azzal, hogy amennyiben a hatályos jogszabályok változása az 
Egységárak illetve Gázalapdíjak csökkenését eredményezi, úgy az a Megrendelő felé 
automatikusan érvényesítésre kerül, amennyiben a jogszabályok változása az Egységárak illetve 
Gázalapdíjak növekedését eredményezi, akkor felek közös megegyezéssel módosítják a szerződés 
vonatkozó részét a Kbt. alapján, amennyiben az nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti 
szerződésmódosítási korlátozás hatálya alá. 
 

5.2. Az energia-szolgáltatási díjak rendszeres felülvizsgálata 
5.2.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Egységárak felülvizsgálata az alábbi 

képlet szerint történik a szabadpiaci gázbeszerzés mindenkori elszámolási időszakai alapján (a 
jelen Szerződés aláírásakor naptári negyedévente), a tárgyi időszak elején: 

D

D
EE





 

Ahol: 

E az adott Egységár az árfelülvizsgálatot megelőzően (Ft/GJ;Ft/t); 

E’ az adott Egységár az árfelülvizsgálatot követően (Ft/GJ); 

D a földgáz molekuladíja  az árfelülvizsgálatot megelőzően (Ft/GJ); 

D’ a földgáz molekuladíja  az árfelülvizsgálatot követően (Ft/GJ). 

5.2.2. A Felek rögzítik, hogy az Energiahatékonysági szolgáltató és a szabadpiaci gázkereskedő között 
létrejövő éves szerződésekben – a magyarországi piaci gyakorlatnak megfelelően – amerikai dollár 
(USD) alapon kerül meghatározásra a földgáz molekuladíja. Tekintettel azonban a forint USD-hez 
viszonyított árfolyamának folytonos ingadozására, a Felek a negyedév során nem változó 
forintösszegű földgáz molekuladíj meghatározásához a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján az alábbi számítási módszer alkalmazásában állapodnak meg: 

 
 360/60LIBOR1

360/60BUBOR1
ÁFGG USDHUF




  

Ahol: 

GHUF a földgáz molekuladíja a tárgyi negyedév során, forintban (Ft/GJ); 

GUSD a földgáz molekuladíja a tárgyi negyedév során, dollárban (USD/GJ) a 
gázkereskedő nyilatkozata alapján; 
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ÁF a tárgyi negyedév nyolcadik napjára vonatkozó, MNB által közölt HUF/USD 
devizaárfolyam 0,5 forinttal növelt összege (amennyiben ez a nap munkaszüneti 
nap, vagy bankszünnap, illetve devizakereskedési szünnap, akkor a következő 
munkanap); 

BUBOR az MNB által ugyanazon napra vonatkozóan közzétett BUBOR kamatok 2 
hónapos lejáratra szóló kamatlábai (%) 

A napi BUBOR fixingek elérhetőek az MNB honlapján a „Statisztikák” 
menüpont alatt.  

(forrás: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak). 

LIBOR az ugyanazon napra vonatkozó USD LIBOR kamatok 2 hónapos lejáratra szóló 
kamatlábai (%) 

A hivatalos LIBOR fixingek elérhetők a Commerzbank honlapján.  

(forrás: https://www.commerzbank.hu/hu/letoltes/start.htm). 

5.2.3. Amennyiben a szabadpiaci gázbeszerzés árfelülvizsgálat időszaka megváltozik, a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Felek is az új felülvizsgálati rendet veszik alapul a 
Szerződés megkötésekor érvényes naptári negyedéves felülvizsgálati rend helyett. 

5.2.4. A Felek rögzítik, hogy a Gázalapdíjak felülvizsgálata a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján a rendszerhasználati díjra vonatkozó jogszabályi változások szerint történik, 
mivel a rendszerhasználati díjat – a lekötött teljesítmény és a fogyasztási profil figyelembe 
vételével – jogszabály határozza meg.  

5.2.5. A megváltozott rendszerhasználati díj alapján felülvizsgált Gázalapdíjakat az Energiahatékonysági 
szolgáltató attól az időponttól érvényesíti a Megrendelő felé, amely időponttól a szabadpiaci 
gázkereskedő érvényesíti azt az Energiahatékonysági szolgáltató felé. 

5.2.6. A mindenkori beszerzési árakat (földgáz molekuladíja és rendszerhasználati díj), valamint az 
árváltozás időpontját az Energiahatékonysági szolgáltató a szabadpiaci gázkereskedő által kiállított 
nyilatkozattal köteles a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben a szabadpiaci gázkereskedő nem 
küldi meg időben az aktuális nyilatkozatot, abban az esetben az előző nyilatkozat alapján történik 
a számlázás. Az elszámolásra a késedelmesen beérkezet nyilatkozat kézhezvétele után kerül sor. 
 

5.3. Korszerűsítési díj és felülvizsgálata 
5.3.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató által az Üzembiztonság megteremtése érdekében (2.1 pont) 

elvégzett Korszerűsítési munkálatokért a Megrendelő összesen évi …………. 
(azaz:………………) forint díjat (a továbbiakban Korszerűsítési díj) köteles havi bontásban 
megfizetni az Energiahatékonysági szolgáltató felé. 

5.3.2. A felek rögzítik, hogy a Korszerűsítési Díj a jegybanki alapkamat minden változásakor 
felülvizsgálatra kerül a VII. Mellékletben foglalt értékek alapján. A Megrendelő által havonta 
fizetendő összeg az adott jegybanki alapkamat-mértékhez rendelt éves díjösszeg alapján 
számítandó ki. 

5.3.3. Amennyiben a jegybanki alapkamat változása nem a tárgyi hónap első napjára esik, úgy a 
Megrendelő által az adott hónapra fizetendő díj a törthónapokra vonatkozó jegybanki alapkamat-
mértékekhez rendelt éves díjösszegek alapján arányosan kiszámított törthavi díjak összege. 
 

5.4. Üzemeltetési Díj és felülvizsgálata 
5.4.1. A Rendszerek üzemeltetéséért (2.3. pont), karbantartásáért 2.4 pont) és a hibaelhárításért 

(2.5pont) a Megrendelő összesen évi Ü= ……………….,- (azaz:……………….) forint díjat (a 
továbbiakban: Üzemeltetési Díj) köteles havi bontásban megfizetni az Energiahatékonysági 
szolgáltató felé. 
  

5.4.2. A Felek rögzítik, hogy az Üzemeltetési Díj évi rendes, a tárgyévre vonatkozó felülvizsgálata az 
alábbi képlet szerint történik: 

http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak
https://www.commerzbank.hu/hu/letoltes/start.htm
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I

'I
Ü'Ü   

Ahol: 

Ü az Üzemeltetési Díj az árfelülvizsgálatot megelőzően (Ft); 

Ü’ az Üzemeltetési Díj az árfelülvizsgálatot követően (Ft); 

I előző év azonos hónapjának (június) a KSH által közölt fogyasztóiár-index, előző év 
azonos időszaka = 100,0 (százalék), azaz I=100,0; 

I’ a KSH által közölt fogyasztóiár-index, előző év azonos időszaka = 100,0 (százalék), 
mindösszesen termék- és szolgáltatás, összes háztartás szerinti értéke az aktualizálás 
időpont előtti hónapban (június) 

5.5. Adózással kapcsolatos rendelkezések 
5.5.1. A jelen Fejezetben meghatározott árak/díjak nettó értéken kerültek megállapításra, így ezekhez 

hozzáadódik a számlázás időpontjában hatályos mértékű általános forgalmi adó. 
5.5.2.  A Megrendelő köteles az Energiahatékonysági szolgáltató felé megfizetni az összes 

földgázfelhasználás gázmennyiségére jutó energiaadó és a biztonsági készletezés (MSZKSZ) díj 
mindenkori összegét. 

5.5.3. A Felek rögzítik, hogy az adók, illetékek, hatósági díjak összegének vagy kulcsának minden olyan 
változása, illetve minden olyan adó, illeték, hatósági díj megszűntetése vagy létrehozása, ami 
közvetlenül vagy közvetve a jelen Fejezetben meghatározott árakat befolyásolja, a vonatkozó 
szabályok hatályba lépésétől megjelenik a Megrendelő felé kiszámlázott összegben, akár növeli, 
akár csökkenti azt.  
 

5.6. Számlázási és fizetési feltételek 
5.6.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató havi rendszerességgel számlát bocsát ki a Megrendelő felé a 

jelen Fejezet alapján meghatározott, havonta fizetendő összegekről, a tárgyhót követő hónap 5. 
napjáig a Megrendelő által a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

9. §-a, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában.  
5.6.2. A Megrendelő köteles az 5.6.1 bekezdés alapján kiszámlázott összeget a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, 60 
napos fizetési határidőn belül megfizetni az Energiahatékonysági szolgáltató számlán feltüntetett 
bankszámlájára történő átutalással. A számlákat az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a 
Megrendelő székhelyére megküldeni. 

5.6.3. A Megrendelő fizetési késedelme esetén az Energiahatékonysági szolgáltató köteles tértivevényes 
ajánlott levélben felszólítani a Megrendelőt a fizetésre.  

5.6.4. A fizetési felszólítás – akár részleges – eredménytelensége esetén annak Megrendelő általi 
kézhezvételtől számított 90. naptól az Energiahatékonysági szolgáltató jogosult a Szerződést 
rendkívüli felmondással felmondani. 

5.6.5. Az Energiahatékonysági szolgáltató a késedelem időszakára jogosult a mindenkori hatályos 
jogszabályokban meghatározott késedelmi kamatot felszámítani akkor is, ha a Szerződést 
felmondta. A késedelmi kamat fizetésének kötelezettsége a számla fizetési határidejét követő 
napon kezdődik. 
 

5.7. Az Energiahatékonysági szolgáltató által fizetendő díjak 
5.7.1. A Bérlemények bérletéért (4. Fejezet) az Energiahatékonysági szolgáltató összesen évi 

B=150.000,- (azaz: egyszázötvenezer) forint díjat (a továbbiakban: Bérleti díj) köteles havi 
bontásban megfizetni a Megrendelő felé.  

5.7.2. A Rendszerek feletti felügyeleti tevékenység ellátásáért (3.1 pont) az Energiahatékonysági 
szolgáltató összesen évi F=150.000,- (azaz: egyszázötvenezer) forint díjat (a továbbiakban: 
Felügyeleti díj) köteles havi bontásban megfizetni a Megrendelő felé. 

5.7.3. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Bérleti díj és a 
Felügyeleti díj évi rendes, a tárgyévre vonatkozó felülvizsgálata az alábbi képletek szerint történik: 
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I

'I
X'X 

 

Ahol:  

X az adott díj (B, BG, F, FG) az árfelülvizsgálatot megelőzően (Ft/év); 

X’ az adott (B’, BG’, F’, FG’) díj az árfelülvizsgálatot követően (Ft/év);  

I előző év azonos hónapjának (június) a KSH által közölt fogyasztóiár-index, előző év 
azonos időszaka = 100,0 (százalék), azaz I=100,0; 

I’ a KSH által közölt fogyasztóiár-index, előző év azonos időszaka = 100,0 (százalék), 
mindösszesen termék- és szolgáltatás, összes háztartás szerinti értéke az aktualizálás 
időpont előtti hónapban (június) 

 

5.7.4. Az 5.7.3. bekezdés alapján felülvizsgált árakat a Megrendelő a tárgyév január havának 1. napjától 
jogosult érvényesíteni az Energiahatékonysági szolgáltató felé.  

5.7.5. A Megrendelő havi rendszerességgel számlát bocsát ki az Energiahatékonysági szolgáltató felé a 
Bérleti díjról és a Felügyeleti díjról a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. A számla forintban kerül 
kiállításra. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a kiszámlázott összeget a számlán 
feltüntetett 30 napos fizetési határidőn belül megfizetni a Megrendelő számlán feltüntetett 
bankszámlájára történő átutalással. A számlákat a Megrendelő köteles az Energiahatékonysági 
szolgáltató székhelyére megküldeni. 

5.7.6. Az Energiahatékonysági szolgáltató fizetési késedelme esetén a Megrendelő köteles tértivevényes 
ajánlott levélben felszólítani az Energiahatékonysági szolgáltatót a fizetésre. A Megrendelő a 
késedelem időszakára jogosult a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott késedelmi 
kamatot felszámítani. 

5.7.7. Megrendelő felhívja az Energiahatékonysági szolgáltató figyelmét, hogy nem kerülhetnek 
kifizetésre, illetve elszámolásra a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a 
Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek az Energiahatékonysági szolgáltató adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

5.7.8. Megrendelő a jelen Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

5.7.9. Külföldi adóilletőségű Energiahatékonysági szolgáltató jelen Szerződéshez köteles 
meghatalmazást csatolni arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Energiahatékonysági szolgáltatóra vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

6. ENERGIAHATÉKONYSÁGI RENDELKEZÉSEK 
6.1. Garantált éves hőmennyiség 
6.1.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Helyeken felszerelésre kerülő hőmennyiségmérők  

2018/19 –es gázévben mért (2018. október 1-2019. szeptember 30)  összesített hőfogyasztási  
tényadatait az elmúlt 3 év átlagos meteorológiai értékekkel  korrigálják, és így közösen bázisértékét 
állapítanak meg a hőenergia (fűtés, HMV) alapjául szolgáló éves fogyasztási mennyiségére (a 
továbbiakban: Éves Referencia Hőmennyiség). 

6.1.2. Az Éves Referencia Hőmennyiség kiszámításának lépései: 

 a 2017-18 gázév nyári hónapjainak (2018. június-2018. augusztus) tényleges hőfogyasztási 
adatai alapján képzett havi fogyasztási átlag = havi technológiai (nem fűtési célú) 
hőfogyasztás; 

 havi technológiai (nem fűtési célú) hőfogyasztás szorozva 12-vel = gázévi technológiai (nem 
fűtési célú) hőfogyasztás; 

 a Megrendelő Szolgáltatási Helyein a 2017-18 gázévben ténylegesen elfogyasztott összes 
hőmennyiségéből kivonva gázévi technológiai (nem fűtési célú) hőfogyasztás = gázévi fűtési 
időszaki hőfogyasztás; 
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 a gázévi fűtési időszaki gázfogyasztás a bázis-hőfokhíd értékéhez (előző 3 év átlag hőfokhíd, 
amely 2013-2015 évben 2.737,3 napfok - Dombóvár 50 kilométeres körzetében-, 20 °C belső 
hőmérsékletre vetítve, 212 fűtési napra) korrigálva = korrigált gázévi fűtési időszaki 
hőfogyasztás; 

 a korrigált gázévi fűtési időszaki hőfogyasztáshoz hozzáadva a gázévi technológiai (nem fűtési 
célú) hőfogyasztás = Éves Referencia Hőmennyiség = …………..,- GJ/gázév. 

6.1.3. Az Éves Referencia Hőmennyiség meghatározása, a számításához szükséges adatok rendelkezésre 
állását követően kerül megállapításra. 

6.1.4. Az Energiahatékonysági szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Helyeken – a Szerződésekben 
előírt színvonalon és paraméterek mellett – a ténylegesen felhasznált éves hőmennyiség a 
2018/19-as gázévtől (2018. október 1- 2019. szeptember 30.) kezdődően nem haladja meg az 
Éves Referencia Hőmennyiséget.  

6.1.5. Amennyiben az Energiahatékonysági szolgáltató a szolgáltatási kötelezettségét az Éves Referencia 
Hőmennyiségből nem képes ellátni, akkor – annak túllépése esetén – a Felek közösen kivizsgálják 
a túllépés okát, és amennyiben a túlfogyasztás az Energiahatékonysági szolgáltató mulasztásából 
adódik, úgy a túlfogyasztás költsége az Energiahatékonysági szolgáltatót terheli. 

6.1.6. Amennyiben az Éves Referencia Hőmennyiség túllépése a rendkívüli időjárási körülmények miatt 
történik, akkor a rendkívüli időjárási körülmények fennállásának idejére eső többlethőmennyiség 
ellenértékét a Megrendelő megtéríti az Energiahatékonysági szolgáltató felé a jelen Szerződés 
vonatkozó rendelkezései szerint. Rendkívüli időjárási körülménynek minősül, ha a napi külső 
középhőmérséklet éves átlaga legalább 0,5ºC-al alacsonyabb az utolsó 10 éves átlagos 
meteorológiai értéknél.  

6.1.7. Amennyiben az Éves Referencia Hőmennyiség túllépése a Szolgáltatási Helyek jelenlegi 
épületállományának bővülése, a belső hőmérsékletek vagy működési idők Megrendelő által kért 
emelése, illetve a Fűtési Idény kitolódása miatt következik be, akkor a szükséges 
többlethőmennyiség ellenértékét a Megrendelő megtéríti az Energiahatékonysági szolgáltató felé a 
jelen Szerződés vonatkozó rendelkezései szerint. 

6.1.8. Abban az esetben, ha a Szerződés aláírásakor fennálló valamennyi körülményt figyelembe véve a 
tényleges éves hőenergia-fogyasztás nem éri el az Éves Referencia Hőmennyiséget, vagyis az 
energiahatékonyságra vonatkozó elvárások teljesülnek, az Energiahatékonysági szolgáltató az elért 
megtakarítás pénzbeli értékének a Felek közötti megosztására nem tart igényt, az teljes mértékben 
a Megrendelőt illeti. 
 

6.2. Költséghatékony hőenergia szolgáltatás 
6.2.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató a költséghatékonyság érdekében köteles arra törekedni, hogy 

az energiaszolgáltatás teljesítéséhez szükséges földgázt 2018 január első napjától– jelentős 
fogyasztási kapacitásából eredő kedvező piaci helyzetét felhasználva – a szabadpiaci keretek 
között a lehető legkedvezőbb áron szerezze be. 

6.2.2. Az Energiahatékonysági szolgáltató a hőenergia szolgáltatáshoz szükséges földgázt évente, 
többfordulós beszerzési pályázat lefolytatásával szerezi be, a jelenlegi szabályok szerint gázévekre 
vonatkozóan. 

6.2.3. A szabadpiacról történő földgáz-beszerzés esetén a Megrendelő jogosult arra, hogy minden év 
június 30. napjáig közölje az Energiahatékonysági szolgáltatóval az általa beszerzett szabadpiaci 
gázkereskedői ajánlatot. Amennyiben a Megrendelő által beszerzett ajánlat összességében 
kedvezőbb (ár, indexálási képlet, kötbérek stb. a Felek általi közös megvizsgálása alapján), mint az 
Energiahatékonysági szolgáltató által beszerzett ajánlat, az Energiahatékonysági szolgáltató ezen 
kedvezőbb ajánlat alapján, köteles összességében alkalmazni ezen kedvezőbb feltételeket a 
hőenergia díjainak megállapítása során vagy amennyiben ez nem alkalmazható az ajánlatot adó 
szabadpiaci gázkereskedővel köteles szerződést kötni a következő gázévre (október 1-szeptember 
30.) a Szolgáltatási Helyek vonatkozásában. 

6.3. Energiamenedzsment (monitoring) és mérnökszolgálati tevékenység 
6.3.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles mérnökszolgálati tevékenységet végezni, amely 

kiterjed a hőszolgáltatás ellenőrzésére, a gazdaságos hőszolgáltatás irányítására, szakmai 
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felügyeletére, a szolgáltatás minőségének megtartására, az energiafelhasználás folyamatos 
nyilvántartására. 

6.3.2. Az Energiahatékonysági szolgáltató a Megrendelővel együttműködve végzi a hőszolgáltatással 
kapcsolatos energiafelhasználás folyamatos nyilvántartását, az adatok pontosítását, írásos 
feljegyzését, az energiafelhasználás rendszeres, havi elemzését, a felmerült üzemzavar, illetve 
rendellenes események rögzítését és az illetékesek riasztását. 

6.3.3. Az Energiahatékonysági szolgáltató a fűtési idényt követően – legkésőbb minden év június 30. 
napjáig – üzemeltetési jelentést készít, az 6.3.2 bekezdésben rögzítettek figyelembe vételével, és 
azt Megrendelővel közösen kiértékeli. 

6.3.4. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles felhívni a Megrendelő figyelmét új műszaki vagy 
energia-megtakarítási lehetőségekre és azok pályázati forrásaira, továbbá köteles a pályázatok 
benyújtása során együttműködni. 

6.3.5. A Felek rögzítik, hogy elsődlegesen a 2.2.11 bekezdésben meghatározott mérőórák tekintetében 
az Energiahatékonysági szolgáltató az energiafogyasztások és energia-megtakarítások követésére 
energiakontroll-rendszert működtet az alábbiak szerint: 

 A  mérőórák Megrendelő Kezelőszemélyzete általi leolvasása minden hétfőn ugyanabban az 
órában történik. 

 A  mérőórák állásának leolvasásáról a Megrendelő köteles az Energiahatékonysági szolgáltatót 
írásban tájékoztatni.  

 A fogyasztási adatok heti rendszerességgel rögzítésre kerülnek az Energiahatékonysági 
szolgáltató tulajdonában és működtetésében lévő központi szerveren. 

 A rögzítésre került adatok által összevethetővé válnak az elvárható és a tényleges energia-
fogyasztások, megtakarítások. 

 Kimutathatóvá válnak az egyes fogyasztási adatok, mutatószámok, hőmérsékleti értékek. 
6.3.6. Az Energiahatékonysági szolgáltató vállalja, hogy valamennyi a 6.3.5 bekezdés keretében 

kiépítésre kerülő mérés, kimutatás tekintetében a Szerződés időtartama alatt internet alapú online 
hozzáférést biztosít a Megrendelő számára.  

6.3.7. Az Energiahatékonysági szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor rendelkezik az 
energiakontroll rendszer működtetéséhez szükséges szerver és szoftverháttérrel. 
 

7. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 
7.1. A Korszerűsítési Munkálatok késedelme 
7.1.1. Amennyiben az Üzembe Helyezési Jegyzőkönyv nem kerül aláírásra a 2.1.4. bekezdésben rögzített 

határidőig, a Energiahatékonysági szolgáltató késedelembe esik (a továbbiakban: Kivitelezési 
Késedelem). Abban az esetben, ha az Üzembe Helyezési Jegyzőkönyv aláírására a Megrendelő 
2.1.5. bekezdés szerinti tudomásra jutását követően a Megrendelő érdekkörében felmerült okból 
nem kerül sor, úgy a Kivitelezési Késedelem nem áll be. 

7.1.2. Kivitelezési Késedelem esetén az Energiahatékonysági szolgáltató minden teljes eltelt hét után 
100.000,- (azaz: egyszázezer) forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. 
 

7.2. Nem szerződésszerű teljesítés a hőszolgáltatás során 
7.2.1. Amennyiben a Fűtési Idény idején a hőenergia szolgáltatása nem éri el a II. Mellékletben 

meghatározott értékeket a szolgáltatás megindítására indokot adó külső hőmérséklet bekövetkezte 
után 24 órával, az Energiahatékonysági szolgáltató késedelmesen teljesít (Teljesítési Késedelem). 
Teljesítési Késedelemnek minősül a Fűtési Idényen kívül a Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.. bekezdésben meghatározott időtartam lejártától számított késedelem is. 

7.2.2. Teljesítési Késedelem esetén az Energiahatékonysági szolgáltató minden eltelt további 1 óra után 
a mindenkori Üzemeltetési Díj 0,02 %-ával megegyező összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek. 

7.2.3. A hőszolgáltatás 4 órát meghaladó szünetelése esetén az Energiahatékonysági szolgáltató minden 
eltelt további 1 óra után a mindenkori Üzemeltetési Díj fekvőbeteg-ellátást szolgáló épületeknél 
0,01 %-ával, irodaépületeknél 0,005 %-ával megegyező összegű hibás teljesítési kötbért köteles 
fizetni a Megrendelőnek. 

7.2.4. A hőszolgáltatás 4 órát meg nem haladó szünetelése alkalmankénti szüneteléseit a Felek havonta 
összesítik, és megállapítják a kötbér mértékét. 
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7.2.5. A hőszolgáltatás elégtelennek vagy túlzottnak minősül, ha a napi belső átlaghőmérséklet eltér a II. 
Mellékletben meghatározott értékektől úgy, hogy az eltérés átlagosan legalább 4°C 12 órán át, 
illetőleg 14 egymást követő napon át eltér legalább 2°C-kal. Az elégtelen hőszolgáltatás rögzítését 
a Megrendelő kezdeményezheti. Ilyen esetben a Felek képviselői megfelelően kalibrált 
mérőeszköz felhasználásával közösen végzett mérésük eredményét az Üzemi Naplóban rögzítik.  

7.2.6. Minden olyan nap után, amelyen a hőszolgáltatás elégtelennek vagy túlzottnak bizonyult, az 
Energiahatékonysági szolgáltató a mindenkori Üzemeltetési Díj fekvőbeteg-ellátást szolgáló 
épületeknél 1%-ával, irodaépületeknél 0,5 %-ával megegyező összegű hibás teljesítési kötbért 
köteles fizetni a Megrendelőnek. 

7.2.7. A Teljesítési Késedelmet és az Energiahatékonysági szolgáltató jelen 7.1. pontban meghatározott 
bármilyen hibás teljesítését (szünetelés, elégtelen/túlzott hőszolgáltatás) a Megrendelő az Üzemi 
Naplóban köteles feljegyezni és megfelelően dokumentálni, az Energiahatékonysági szolgáltató 
munkatársának ellenjegyzésével. A feljegyzés és dokumentáció hiánya esetén a Megrendelő a 
későbbiekben nem élhet követeléssel a Teljesítési Késedelem vagy a hibás tejesítés miatt. 
 

7.3. Nem szerződésszerű teljesítés a HMV-szolgáltatás során 
7.3.1. Az előre egyeztetett eseteket kivéve a Energiahatékonysági szolgáltató felelős a HMV-szolgáltatás 

24 óra időtartamot meghaladó szüneteléséért.  
7.3.2. A HMV-szolgáltatás 24 óra időtartamot meghaladó teljes szünetelése esetén az 

Energiahatékonysági szolgáltató minden újabb teljes eltelt 12 óra után a mindenkori Üzemeltetési 
Díj 0,005 %-ával megegyező összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.  

7.3.3. A HMV-szolgáltatás elégtelennek minősül, ha az legalább 5 °C-kal eltér a II. Mellékletben 
meghatározott értékeketől legalább 6 órán keresztül. 

7.3.4. Az elégtelen HMV-szolgáltatás rögzítését a Megrendelő kezdeményezheti. Ilyen esetben a Felek 
képviselői megfelelően kalibrált mérőeszköz felhasználásával közösen végzett mérésük 
eredményét az Üzemi Naplóban rögzítik. 

7.3.5. Az Energiahatékonysági szolgáltató jelen 7.3. pontban meghatározott hibás teljesítését (szünetelés, 
elégtelen szolgáltatás) a Megrendelő az Üzemi Naplóban köteles dokumentálni, az 
Energiahatékonysági szolgáltató munkatársának ellenjegyzésével. A feljegyzés és dokumentáció 
hiánya esetén a Megrendelő a későbbiekben nem élhet követeléssel a hibás tejesítés miatt. 
 

7.4. Nem szerződésszerű teljesítés a gőzszolgáltatás során 
7.4.1. Az előre egyeztetett eseteket kivéve az Energiahatékonysági szolgáltató felelős a gőzszolgáltatás 12 

óra időtartamot meghaladó szüneteléséért.  
7.4.2. A gőzszolgáltatás 12 óra időtartamot meghaladó teljes szünetelése esetén az Energiahatékonysági 

szolgáltató minden újabb teljes eltelt 12 óra után a mindenkori Üzemeltetési Díj 0,005 %-ával 
megegyező összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.  

7.4.3. Az elégtelen gőzszolgáltatás rögzítését a Megrendelő kezdeményezheti. Ilyen esetben a Felek 
képviselői megfelelően kalibrált mérőeszköz felhasználásával közösen végzett mérésük 
eredményét az Üzemi Naplóban rögzítik. 

7.4.4. Az Energiahatékonysági szolgáltató jelen 7.4 pontban meghatározott hibás teljesítését (szünetelés, 
elégtelen szolgáltatás) a Megrendelő az Üzemi Naplóban köteles dokumentálni, az 
Energiahatékonysági szolgáltató munkatársának ellenjegyzésével. A feljegyzés és dokumentáció 
hiánya esetén a Megrendelő a későbbiekben nem élhet követeléssel a hibás tejesítés miatt. 
 

7.5. A kötbér megfizetésére vonatkozó szabályok 
7.5.1. A Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Késedelem és/vagy a szerződés 7.2 7.3 7.4 pontjában 

meghatározott bármilyen okból bekövetkező hibás teljesítés miatt fizetendő kötbér maximum 
mértéke a szolgáltatási évre vonatkozó mindenkori nettó Üzemeltetési díj 15%-a A Felek rögzítik 
továbbá, hogy a Teljesítési Késedelem és/vagy a jelen Fejezet., 7.12 7.33 7.44 pontjában 
meghatározott bármilyen okból bekövetkező hibás teljesítés miatt fizetendő kötbér összege 
szolgáltatási évben eléri a késedelmi kötbér maximum mértékét, abban az esetben Megrendelő 
jogosult a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződést kártérítési 
kötelezettség nélkül felmondani. A Felek kifejezett megállapodása értelmében a jelen Fejezetben 
meghatározott kötbérösszegek és azok 7.5.1 bekezdésekben meghatározott értékhatára kárátalány 
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jelleggel kerültek meghatározásra. A Megrendelő így nem jogosult további kártérítést követelni az 
Energiahatékonysági szolgáltatótól. 
 

7.5.2. A felek az Energiahatékonysági szolgáltató által fizetendő kötbér összegét havonta közösen 
számítják ki az Üzemi Napló adatai alapján, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. Az egyeztetett 
kötbér összegéről a Megrendelő kötbérbekérőt állít ki, amit az Energiahatékonysági szolgáltató a 
kézhezvételét követő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

7.5.3. Az Energiahatékonysági szolgáltató mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól az alábbi esetek 
bármelyikének fennállása esetén: 

 minden olyan, a Megrendelő vagy harmadik személy érdekkörében felmerülő körülmény, ami 
az Energiahatékonysági szolgáltató teljesítését ellehetetleníti;  

 ha a késedelmet/hibás teljesítést a Rendszer berendezéseinek olyan előre nem látható hibája 
okozta, amit nem az Energiahatékonysági szolgáltató üzemeltetési, karbantartási vagy 
hibaelhárítási mulasztása okozott; 

 a Rendszer leállítása az Energiahatékonysági szolgáltatónak nem felróható vészhelyzet, vagy 
sürgős hibaelhárítás miatt vált szükségessé; 

 minden olyan berendezés hibája vagy üzemzavara, amelyek nem részei a Rendszernek és/vagy 
amelyekre az Energiahatékonysági szolgáltató jelen Szerződésen alapuló felelőssége nem 
terjed ki; 

 minden olyan esemény, amely kívül áll az Energiahatékonysági szolgáltató érdekkörén, 
ideértve a gáz- és elektromos áram szolgáltatásának, illetve a Rendszer működéséhez vagy a 
Szolgáltatások nyújtásához szükséges minden más nyersanyag/forrás szolgáltatásának 
bármilyen elégtelenségét; 

7.5.4. vis maior (lásd:.7.66 pont) vagy ahhoz hasonlatos esetek.  
 

7.6. Vis maior 
7.6.1. Vis maior eseményeknek minősülnek mindazon események, amelyek a Szolgáltatások elvégzését 

lehetetlenné teszik, különösen – de nem kizárólagosan – a háború, a zendülés, a népi mozgalmak, 
az árvizek, az egyéb természeti katasztrófák, a sztrájkok, a hosszú áramkimaradások. 

7.6.2. A vis maior esemény felmenti a Feleket kötelezettségeik teljesítése alól. 
7.6.3. A vis maior által akadályoztatott fél a vis maior eset bekövetkezéséről minden lehetséges 

eszközzel haladéktalanul köteles értesítést adni a másik félnek,  
7.6.4. A Felek a tudomásszerzést követően haladéktalanul meghatározzák azokat a teendőket, amelyek 

megtétele szükséges a vis maior esemény következményeinek enyhítéséhez. 
7.6.5. Abban az esetben, ha a vis maior esemény több mint 180 napon keresztül fennállna, bármelyik fél 

jogosult felmondani a jelen Szerződést anélkül, hogy bármilyen kártérítést/megtérítést is fizetnie 
kellene. 
 

7.7. Felelősségbiztosítás 
7.7.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik olyan felelősségbiztosítással, amely 

kellő biztonságot nyújt a Megrendelőnek az Energiahatékonysági szolgáltató jelen Szerződéssel 
kapcsolatos mindennemű felelőssége vonatkozásában. 

7.7.2. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a jelen Szerződés teljes időtartama alatt – ugyanazon a 
kártérítési és garanciális szinten – fenntartani a felelősségbiztosítását. 

7.7.3. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen Szerződés IV. Mellékletét képezi. 
 

8. A FELEK TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI  
8.1. Szabályszerű teljesítés 
8.1.1. A Felek rögzítik, hogy az Energiahatékonysági szolgáltató a jelen Szerződés aláírásakor hatályos 

jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak (szabványok stb.) megfelelően vállalta a 
Szolgáltatások teljesítését. 

8.1.2. A Felek ugyancsak rögzítik, hogy a Szolgáltatásokat a jelen Szerződés időtartama alatt a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak (szabványok stb.) 
megfelelően kell teljesíteni. 
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8.1.3. Amennyiben tehát a Szerződés időtartama alatt a jogszabályok és/vagy egyéb vonatkozó 
szabályok megváltoznak, a Megrendelő pénzügyi felelősségi körébe tartozik minden olyan 
cselekmény megtétele, ami ahhoz szükséges, hogy a Szolgáltatások a megváltozott szabályoknak 
megfeleljenek. 
 
 

8.2. Kizárólagosság 
8.2.1. A Megrendelő a Szerződés időtartamára kizárólagosságot biztosít az Energiahatékonysági 

szolgáltató számára a Szolgáltatások vonatkozásában, vagyis azokat sem a Megrendelő maga nem 
végezheti, sem harmadik személlyel nem végeztetheti.  

8.2.2. A Felek rögzítik, hogy a kizárólagosság a Szolgáltatások esetleges – bármilyen okból történő és 
bármilyen mértékű – kiterjesztésére, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
bármilyen új, kiegészítő vagy pótlólagos szolgáltatásokra is vonatkozik, a vonatkozó jogszabályok 
által lehetővé tett mértékben. 
 

8.3. A Megrendelő által közölt adatok 
8.3.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben foglaltak (díjak stb.) a Megrendelő által a Szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás keretében szolgáltatott, a Meglévő Rendszerekre 
vonatkozó teljesítményadatokon (a továbbiakban: Előzetes Adatok) alapulnak. 

8.3.2. A Megrendelő köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Energiahatékonysági szolgáltatót a 
Szolgáltatások meghatározása alapjául szolgáló adatok, paraméterek minden változásáról. 
 

8.4. Biztonsági szabályok; higiénia 
8.4.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles betartani a Szolgáltatási Helyeken érvényes – a 

Megrendelő által írásban közölt – biztonsági és munkavédelmi előírásokat, és köteles mindenkor 
szükség szerint lehetővé tenni a Megrendelő biztonsági szolgálatainak felvonulását és 
beavatkozását. 

8.4.2. A Felek rögzítik, hogy azoknak az eszközöknek a Szolgáltatási Helyen való meglétéért, amelyek a 
személyek és anyagi javak biztonságát garantálni tudják, a Megrendelő a felelős. 

8.4.3. A Megrendelő köteles megfelelő időben tájékoztatni az Energiahatékonysági szolgáltatót azokról 
az ártalmakról (pl.: azbeszt), amelyeknek az Energiahatékonysági szolgáltató munkavállalóit, 
megbízottait, alvállalkozóit veszélyeztethetik. 

8.4.4. A Megrendelő köteles az Energiahatékonysági szolgáltató munkavállalói, megbízottai, 
alvállalkozói által esetlegesen használt helyiségek (mosdók, öltözők) tisztán tartására. 

8.4.5. Az Energiahatékonysági szolgáltató semmilyen jellegű felelősséggel sem tartozik a légiós betegség 
(legionella) vagy bármilyen más betegség Szolgáltatási Helyeken való jelenléte miatt, tekintettel a 
tárgykörben meglevő technikai és bakteriológiai ismeretekre. Harmadik személyeknek minden 
olyan követeléséért, amiket betegségre alapoznak, a Megrendelő tartozik felelősséggel. Mindez 
nem mentesíti az Energiahatékonysági szolgáltatót abbéli felelőssége alól, hogy a szolgáltatásokat a 
higiéniai és biztonsági szabályoknak megfelelően végezze. 
 

8.5. Titoktartás 
8.5.1. A Felek a jelen Szerződés teljesítése során olyan ismeretek és adatok birtokába jutnak, amelyek 

üzleti titkot képeznek. Üzleti titoknak minősül különösen a Felek tevékenységéhez kapcsolódó 
minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott 
félnek méltányolható érdeke fűződik. 

8.5.2. A Felek vállalják, hogy minden üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokat nem hozzák 
harmadik felek tudomására.  

8.5.3. A titoktartás kiterjed, a jelen Szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra és a jelen Szerződés 
végrehajtására. 

8.5.4. A titoktartás nem vonatkozik az alábbi esetekre: 

 a titkos információt jogszabályi előírás nyomán kell kiadni, feltéve, hogy az információt kiadó 
fél valamennyi lehetséges jogi lépést megtette annak érdekében, hogy megakadályozza ezt, és 
azonnal értesíti a másik felet erről a kötelezettségről, továbbá mindent elkövet annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a kiadott információk körét; 

 az információ köztudottá válik anélkül, hogy ez bármelyik félnek is felróható lenne; 
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 a másik fél előzetes, írásos hozzájárulását adta az információ kiadásához (az ilyen hozzájárulás 
ésszerű indok nélkül nem tagadható meg és nem késleltethető); 

 a közérdekből nyilvános és közérdekű adatokra, különös tekintettel a Kbt. 43. §-ában foglalt 
rendelkezésekre. 

8.5.5. Jelen 8.5 pont a Szerződés bármilyen okból történő megszűnésétől számított három éven 
keresztül hatályban marad.  
 

8.6. Egyéb kötelezettségek 
8.6.1. A Megrendelő köteles biztosítani az Energiahatékonysági szolgáltató munkavállalóinak, 

megbízottainak és alvállalkozóinak a Szolgáltatási Helyek szabad megközelítését.  
8.6.2. Akadályoztatás esetén az Energiahatékonysági szolgáltató köteles erről a Megrendelőt írásban 

(telefaxon vagy elektronikus levélben) haladéktalanul értesíteni, valamint arról, hogy a 
Szolgáltatások teljesítését erre tekintettel felfüggeszti. A felfüggesztés nem érinti a Megrendelő 
kötelezettségeit. Amennyiben Szolgáltató az akadályközlési kötelezettség megszegésének időben 
nem tesz eleget, köteles az akadályközlési kötelezettség elmaradásából keletkező, Megrendelőnél 
realizálódó károk megtérítésére. 

8.6.3. A Megrendelő vállalja, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt – térítés nélkül – megfelelő zárható 
tárolót bocsát az Energiahatékonysági szolgáltató rendelkezésére a pótalkatrészek és 
szerszámkészlet tárolására, valamint olyan specifikus eszközöket (pl.: telefonösszeköttetést, 
anyagmozgató illetve emelő berendezéseket), amelyek a Szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek.  

8.6.4. A Megrendelő köteles viselni a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi 
költséget, így például: 

 az elektromos áram költségeit; 

 a víz- és csatornadíjat; 

 a távfelügyelet telefonköltségét; 

 a kommunális szemét elszállításának költségét. 
 

9. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 
9.1. A Szerződés módosítása 
9.1.1. Jelen szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően 

módosítható. 
9.1.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az alább felsorolt esetek a Szerződés teljesítési feltételeinek 

megváltozását jelentik: 

 a Szolgáltatások meghatározásához alapul szolgáló Előzetes Adatok (lásd: 8.3 pont) 
megváltozása;  

 a Rendszerek vagy műszaki jellemzőinek megváltozása új berendezések csatolása útján, akár a 
Megrendelő döntése, akár hatósági utasítás vagy új jogszabályi rendelkezés nyomán; 

 a Megrendelőnek a Szolgáltatások jelen Szerződésben meghatározott paramétereihez képest 
megváltoznak a szükségletei; 

 olyan jogszabályi változás, amely kihat a Rendszerek üzemeltetési feltételeire. 
9.1.3. A Szerződés módosítására vonatkozó javaslatot az Energiahatékonysági szolgáltató írásban közli a 

Megrendelővel.  
 

9.2. A Szerződés megszűnése 
9.2.1. A Szerződés megszűnik: 

 az 1.2 bekezdésben meghatározott időtartam lejártával; 

 a Megrendelő általi rendkívüli felmondással; 

 az Energiahatékonysági szolgáltató általi rendkívüli felmondással. 
9.2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés határozott időtartamra köttetett, rendes felmondás útján nem 

szüntethető meg. 
9.2.3. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a Szerződés megszűnésekor a Rendszereket – 

megfelelően karbantartva és jó működési állapotban– a Megrendelőnek átadni, tekintetbe véve az 
egyes berendezések rendes elhasználódását és a rendeltetésszerű használatból fakadó elöregedést. 
A Felek a Rendszerek átadás-átvételéről kölcsönösen egyeztetett jegyzőkönyvet vesznek fel. A 
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Korszerűsítési munkálatok során beépített berendezések 1 Ft értéken kerülnek át a Megrendelő 
tulajdonába, addig az Energiahatékonysági szolgáltató tulajdonában maradnak. A Megrendelő egy 
közösen választott külső szakértő által meghatározott piaci érték után felszámított mindenkori 
adó (jelenleg 27%) megfizetésére kötelezett. 

9.3. A Szerződés rendkívüli felmondása 
9.3.1. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a felek a 

szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak 
megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni. 

9.3.2. A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Megrendelőnek 
jogában áll a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani különösen az alábbi esetben: 

 amennyiben az Energiahatékonysági szolgáltató a teljesítéssel 30 napot meghaladó 
késedelembe esik; 

 amennyiben az Energiahatékonysági szolgáltató a teljesítést megtagadja. 

 az Energiahatékonysági szolgáltató ellen csőd, felszámolási, vagy más hasonló, az 
Energiahatékonysági szolgáltató anyagi helyzetének megrendülése miatt bekövetkező eljárás, 
vagy végrehajtási eljárás indul, vagy az előzőek bekövetkeztétől alappal tartani lehet; 

 az Energiahatékonysági szolgáltató késlelteti a teljesítés megkezdését vagy befejezését, oly 
mértékben, hogy a teljesítés befejezése lehetetlennek látszik a szerződésben meghatározott 
időpontig; 

 az Energiahatékonysági szolgáltató indokolatlanul felfüggeszti a teljesítést; 

 az Energiahatékonysági szolgáltató jogos indok nélkül nem kezdte meg a teljesítést, vagy ha a 
teljesítést a Megrendelő kérésére felfüggesztették és az annak folytatásáról szóló megrendelői 
értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül nem kezdi meg a teljesítést; 

 Az Energiahatékonysági szolgáltató hibásan teljesít, és nem válaszol a Megrendelő 
felszólításaira a megadott határidőn belül 

 az Energiahatékonysági szolgáltató megszegi a titoktartási, és/vagy adatvédelmi 
kötelezettségét,  

 az Energiahatékonysági szolgáltató teljesítése várhatóan hibás teljesítés lesz vagy az 
Energiahatékonysági szolgáltató tevékenységének eredménye egyértelműen károkozáshoz 
vezet. 

9.3.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

 az Energiahatékonysági szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

 az Energiahatékonysági szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

9.3.4. A Megrendelő a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult továbbá, ha felügyeleti 
szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének 
átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy 
lehetetlenné tenné. 

9.3.5. Jelen szerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – mint a Megrendelő tulajdonosi 
képviseletét ellátó szervezet – által kiadott, a szerződés időtartamát lerövidítő intézkedés hatályba 
lépésével hatályát veszti. A szerződéses mennyiség megrendelésére vonatkozóan Megrendelő 
időarányosan vállal kötelezettséget 

9.3.6. A Megrendelő köteles továbbá az Energiahatékonysági szolgáltatónak haladéktalanul megtéríteni 
minden olyan, az Energiahatékonysági szolgáltatóval szemben harmadik személyek által 
érvényesített követelést, ami a Szerződés idő előtti megszűnésére tekintettel keletkezik (például a 
földgázszolgáltatónak azért fizetendő összeget, mert az Energiahatékonysági szolgáltató a 
Szerződés megszűnése miatt nem használja fel az előre lekötött földgázmennyiséget). 



 

117 

 

9.3.7. Energiahatékonysági szolgáltató: 
a)  nem  fizethet,  illetve  számolhat  el  a  szerződés  teljesítésével  összefüggésben  olyan  
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés  k)  pont  ka)-kb)  alpontja szerinti feltételeknek nem  
megfelelő  társaság  tekintetében  merülnek  fel,  és  amelyek  az Energiahatékonysági Szolgáltató 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b)  a  szerződés  teljesítésének  teljes  időtartama  alatt  tulajdonosi  szerkezetét  a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

9.3.8. A külföldi adóilletőségű Energiahatékonysági Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet az Energiahatékonysági Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

9.3.9. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy  -  a Ptk.-ban foglaltak szerint -attól  elállni,  ha  
a  szerződés  megkötését  követően  jut  tudomására,  hogy  a  szerződő  fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 
 

 
 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
10.1. Alvállalkozók igénybevétele 
10.1.1. Az Energiahatékonysági szolgáltató a jelen Szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában 

megjelölt alvállalkozó közreműködését veheti igénybe, egyúttal köteles közreműködni a jelen 
Szerződés teljesítésében az olyan alvállalkozó és szakember (a továbbiakban: alvállalkozó), amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett az Energiahatékonysági szolgáltató alkalmasságának 
igazolásában. Az Energiahatékonysági szolgáltató köteles a Megrendelőnek a teljesítés során 
minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó 
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt az 
Energiahatékonysági szolgáltató köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

10.1.2. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – 
beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó illetőleg szakember bizonyítható hibás teljesítése 
miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési eljárás során 
alkalmasság igazolására igénybe vett alvállalkozóval, úgy kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulásával az Energiahatékonysági szolgáltató más alvállalkozót is igénybe vehet a 
teljesítéshez, amennyiben az Energiahatékonysági szolgáltató az új alvállalkozóval együtt is 
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az Energiahatékonysági 
szolgáltató a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

10.1.3. Az alvállalkozó személye a 10.1.2 pontban foglalt módon sem módosítható olyan esetben, 
amelyben egy meghatározott alvállalkozó igénybe vétele az érintett szolgáltatás sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 
körülménynek minősült. 

10.1.4. A Szerződés teljesítésében az Energiahatékonysági szolgáltató vagy a nem természetes személy 
alvállalkozó jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyikre, mint gazdasági társaság 
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

10.1.5. Az Energiahatékonysági szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden 
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 
 

10.2. Jogok és kötelezettségek átruházása 
10.2.1. A jelen Szerződésben foglalt jogokat és kötelességeket a másik fél írásos hozzájárulása nélkül egyik 

fél sem ruházhatja át más személyre. 
 

10.3. A Szerződés terjedelme 
10.3.1. A jelen Szerződés megtestesíti a Felek által tett valamennyi kötelezettségvállalást. A Szerződés az 

aláírása előtt a Felek között létrejött valamennyi írásbeli és szóbeli megállapodást, valamint a 
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bármelyik féltől származó valamennyi szerződéskötési javaslatot, illetve ajánlatot hatályon kívül 
helyezi, és azok helyébe lép. 

10.3.2. Egyik felet sem köti más kötelezettség, mint amelyben a Felek a jelen Szerződésben kifejezetten 
megállapodtak. 

10.3.3. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti 
a Szerződés többi részének érvényességét, illetve végrehajthatóságát, kivéve, ha az érvénytelen, 
vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül a Felek a jelen Szerződést nem kötötték volna meg. A 
Felek rögzítik, hogy az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést igyekeznek olyan 
rendelkezéssel helyettesíteni, amely a Felek által az adott rendelkezéssel szándékolt hatás 
kiváltására leginkább alkalmas. 

10.3.4. Amennyiben bármelyik fél nem él a jelen Szerződésből fakadó bármilyen jogával, az nem 
értelmezhető joglemondásként.  
 

10.4. Kapcsolattartás 
10.4.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során elsősorban az alábbi személyeken keresztül 

tartják egymással a kapcsolatot: 
A Megrendelő részéről:  

 név:  Bőr Nagy Ádám 

 beosztás:  műszaki vezető 

 postacím:  7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. 

 telefon:   

 telefax:   

 e-mail:  bor.nagy@szlkorhaz.hu 
Az Energiahatékonysági szolgáltató részéről:  

 név:  ………………………. 

 beosztás:  ………………………. 

 postacím:  ……………………..... 

 telefon:  ………………………. 

 telefax:  ………………………. 

 e-mail:  ………………………. 
10.4.2. A Felek kötelesek a kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változást 

egymással haladéktalanul írásban közölni. Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóik személyében 
bekövetkezett változást nem tekintik a Kbt. 141 § szerinti szerződésmódosítási körülménynek. 

10.4.3. Az Energiahatékonysági szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 
143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

10.4.4. Az Energiahatékonysági szolgáltató nyilatkozza, hogy a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a Szerződés teljesítése során irányadó 
kötelezettségeinek eleget tesz. 
 

10.5. Viták rendezése; az irányadó jog 
10.5.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a Felek megkísérlik egymás között, 

tárgyalásos úton rendezni. 
10.5.2. Amennyiben a vitás kérdéseket tárgyalásos úton a Felek nem tudják rendezni, kikötik a 

…………………. Járásbíróság, illetve – a hatásköri szabályok figyelembe vételével – a 
………………….. Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

10.5.3. A jelen Szerződésben nem vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., 
vonatkozó rendelkezései, a Megrendelő és az Energiahatékonysági szolgáltató működésére és jelen 
Szerződés szerinti tevékenységére vonatkozó jogszabályok, szakmai és egyéb előírások az 
irányadóak. 

 

A jelen Szerződést a Felek – elolvasás és értelmezés után – mint szerződéses akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá. 

mailto:bor.nagy@szlkorhaz.hu
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MELLÉKLETEK 

 

I. Melléklet Az üzembiztonság megteremtése során beépített berendezések listája 
II. Melléklet Energia-szolgáltatási paraméterek 

III. Melléklet Az üzemeltetési és karbantartási műveletek leírása 
IV. Melléklet Az Energiahatékonysági szolgáltató biztosítási kötvényének másolata 
V. Melléklet Bérlemények összesítője 

VI. Melléklet Fogyasztási helyek összesítője 
VII. Melléklet A Korszerűsítési díj változása a jegybanki alapkamat függvényében és a 

fizetendő tőkeösszeg alakulása a Szerződés lejárta  előtti megszűnése 
esetén 

 

 

 

 

 

 

Dombóvár, 2017. ……….. „…” 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dr. Kerekes László, főigazgató 

Dombóvári Szent Lukács Kórház 

Megrendelő 

 

 

 

 

__________________________________ 

………………………………. 

Energiahatékonysági szolgáltató 
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I.  Melléklet 

Az üzembiztonság megteremtése során beépített berendezések listája 

 2 db 1.100 kW teljesítményű gázégővel szerelt melegvizes kazán  

 2 db új kémény és füstgáz csatorna 

 1t/h 10 barg időszakosan felügyelt műszerezettségű gázégővel szerelt gőzkazán 

 1 db új kémény és füstgáz csatorna 

 3 m3 teljesítményű ioncserés vízlágyító 

 Szivattyús nyomástartó berendezés 

 Vízelőkészítő rendszer a gőzkazánokhoz  

 Új kondenz tartály 

 Hőmennyiségmérők (fűtési melegvíz és visszatérő kondenz mérésére) 

 Gőzmennyiségmérő 

 Gáz almérő 

 Gázérzékelők 

 Erősáramú és gyengeáramú vezérlőszekrény 
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II. Melléklet 

Energia-szolgáltatási paraméterek 

a) épületek, fűtött terület illetve fűtendő térfogat 

Épületek 
Fűtött terület Fűtendő térfogat a 

jelen Szerződés 
aláírásakor lm3 m2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

b) helyiségek belső hőmérséklete, amennyiben a szekunder rendszerek műszaki adottságai lehetővé teszik: 

 

Betegszoba:     22 °C 

Intenzív kórterem    24 °C 

Újszülött kórterem    25 °C 

Gyermek kórterem    24 °C 

Műtő helységek     24 °C 

Kezelő-vizsgáló berendezések:   23 °C 

Nővérszoba, orvosi szoba:   22 °C 

Beteg WC:     20 °C 

Személyzeti és látogató WC:   20 °C 
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Zuhanyozó, fürdő:    24 °C 

Folyosó az osztályokon 

(ha a kórterem ajtók állandóan zárva vannak): 20 °C 

Folyosó az osztályokon 

(ha a kórterem ajtók állandóan nyitva vannak): 22 °C 

Folyosó az osztályokon kívül:   20 °C 

Iroda:      20 °C 

Ebédlő, étkező:     20 °C 

Raktár:      18 °C 

Műhely:     18 °C 

Porta:      20 °C 

Lakószoba:     21 °C 

Kazánház, hőközpont, gépház:   16 °C 

 

A helységek hőmérsékletmérése a helység középpontjában a padozattól 1méter magasságban történik. 

 

c) használati melegvíz hőfoka a kifolyókon mérve, amennyiben a szekunder rendszerek műszaki 
adottságai lehetővé teszik: 

 

  HMV hőfoka 55 °C +/- 5°C eltéréssel, egész évben folyamatosan 

 

d) a biztosított gőznyomás, amennyiben a szekunder rendszerek műszaki adottságai lehetővé teszik: 

 

  központi steril   6 bar, hétfő-péntek 6-14 óra között 

  konyha    6 bar, heti 7 nap 6-14 óra között 

  műtők klímaberendezések 6 bar heti 7 nap 0-24 óra között 
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III. Mellé

klet 

 

Az üzemeltetési és karbantartási műveletek leírása 

 

Hetente a kazánházakban: 

 az elosztó-hálózat előremenő és visszatérő vezetékein a hőmérsékleteket, 

 a biztonsági és vezérlő egységeket, 

 a helyiségek belső hőmérsékletét (fűtési idényben), 

 a fűtési szabályzó berendezéseket (fűtési idényben), 

 a HMV szabályzó berendezéseket, 

 az esetleges szivárgásból adódó vízhiányok pótlása, 

 az elzáró szerelvényeket és az esetleges szivárgások megszűntetése, 

 tömítések, tömszelencék, felszálló vezetékek szerelvényeit, 

 a vízminőség ellenőrzése a gőzős rendszeren, 

 vízlágyító berendezés működését és a regeneráláshoz szükséges segédanyagok pótlása. 
Negyedévente: 

 a tüzelőberendezések felülvizsgálata, 

 hőhasznosító berendezés tüzeléstechnikai paramétereinek ellenőrzése és a szükséges 
beszabályozások elvégzése (CO, CO2, O2, NOx, füstgázhőmérséklet, hatásfok, 
kéményhuzat stb.), 

 gázveszély-jelző berendezések felülvizsgálata, ellenőrzése. 
Évente, lehetőség szerint fűtési idényen kívül: 

A hőszolgáltató berendezések és a kapcsolódó fűtési rendszer, valamint a kazánházi elektromos 
vezérlőszekrények felülvizsgálata az alábbi részletezés szerint: 

 kazánok tűztéroldali tisztítása, 

 tüzelőberendezések éves nagykarbantartása, 

 fűtési rendszerek tömörségének vizsgálata, javítása, 

 kazán-felügyeleti technika ellenőrzése, 

 automatikus szabályozók ellenőrzése, 

 elektromos vezérlőszekrény felülvizsgálata, javítása, 

 tüzelőberendezések évenkénti kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálata a mindenkor 
érvényben lévő előírásoknak megfelelően, 

 szükség szerinti érintésvédelmi mérések elvégzése, 

 levegő tisztaságvédelmi mérések elvégzése a mindenkor érvényben lévő előírásoknak 
megfelelően, 

 az “LM” lapok kitöltése, a kitöltéséhez szükséges adatszolgáltatás a felügyeleti hatóság 
részére, 

 elszámolás alapjául szolgáló mérőórák ellenőrzése, 

 vízkezelő berendezések karbantartása, 

 szellőző berendezések és reteszfeltételeinek ellenőrzése a kazánházakban, 

 meghajtó motorok felülvizsgálata és forgórészeinek karbantartása. 

 kéményseprés 
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IV.  Melléklet 

 

Az Energiahatékonysági szolgáltató biztosítási kötvényének másolata 
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V. Melléklet 

 

Bérlemények összesítője 

 

 

Szolgáltatási hely címe: Kazánház alapterülete m2: 

7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. 
 

7200 Dombóvár Tó u. 1. 
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VI.  Melléklet 

Fogyasztási helyek összesítője 

    

    

Település: Fogyasztási hely címe: Mérési pont azonosító: 
Gázmérők gyári 

számai 

Dombóvár Kórház u. 39-41. 39N030000359000T 

 Dombóvár Tó u. 1. 39N030176702000J 
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VII. Melléklet 

A Korszerűsítési Díj változása a jegybanki alapkamat függvényében és a fizetendő tőkeösszeg 
alakulása a Szerződés lejárta  előtti megszűnése esetén. 

 

Jegybanki alapkamat mértéke A Korszerűsítési Díj összege (Ft/év) 

0,9 %  

0,95 %  

1 %  

1,05 %  

1,1 %  

1,15 %  

1,2 %  

1,25 %  

1,3 %  

1,35 %  

1,4 %  

1,45 %  

1,5 %  

1,55 %  

1,6 %  

1,65 %  

1,7 %  

1,75 %  

1,8 %  

1,85 %  

1,9 %  

1,95 %  

2 %  

2,05 %  

2,1 %  

2,15 %  

2,2 %  

2,25 %  

2,3 %  

2,35 %  
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2,4 %  

2,45 %  

2,5 %  

 

A Szerződés bármely okból történő 
megszűnéséig eltelt egész évek száma 

Megrendelő által fizetendő összeg (Ft+Áfa) 

0  

1  

2  

3  
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V. FEJEZET:  

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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Üzembiztonság megteremtése 

Aktuális állapot 

A kazánházban egy darab 1998-ban gyártott gőzkazánból meleg vizes kazánná átalakított 2,750 kW 
teljesítményű hőtermelő berendezés látja el az intézmény központi épületét. A gázmotor jelenleg nem 
üzemel, tulajdoni viszonya nem rendezett ezért az intézmény nem rendelkezik fűtési tartalékkal.  

A központi kazánházban található egy Thermonova 900 tipusú, 1998-as gyártású (18 éves), JB Ganz 
égővel szerelt gőzkazán, működése bizonytalan 

A vízkezelő rendszer rossz állapotban van. 

Dombóvári Szent Lukács Kórház ; fűtött terek 

     Telephely Épület  Épületszárny Alapterület m2 Fűtött térfogat m3 

Központi 
telephely 

Kórháztömb 
"A" szárny (FSZ - 
VIII.) 2720 8976 

Kórháztömb 
"B" szárny (FSZ - 
VIII.) 2804 9253,2 

Kórháztömb "C" szárny (FSZ - V.) 3936 12988,8 

Kórháztömb "D" szárny (FSZ) 2346 7741,8 

Rendelőintézet 
Fsz 861 2841,3 

Em 651 2148,3 

Ügyelet FSZ 174 574,2 

Kazánház Szoc.- blokk 269 887,7 

Raktár + műhely   579 2316 

Gunarasi 
Rehabilitációs 
Központ 

Hotelszárny + kezelők   1314 3416,4 

Fürdő   594 2376 

  16248 53519,7 

 

Központi telep és Gunarasi Rehabilitációs Központ 

2015. évi földgázfogyasztása Nm3-ben 

    

Hónapok 
Kórház 
központ 

Gunarasi 
Rehabilitációs 
Központ 

Összesen 

Január 89 074 9 815 98 889 

Február 89 673 9 008 98 681 

Március 69 673 8 333 78 006 

Április 49 376 6 071 55 447 

Május 22 089 2 824 24 913 

Június 20 229 1 846 22 075 
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Július 20 746 1 746 22 492 

Augusztus 19 887 1 558 21 445 

Szeptember 24 056 2 931 26 987 

Október 60 452 6 756 67 208 

November 68 498 7 515 76 013 

December 85 275 10 562 95 837 

Összesen: 619 028 68 965 687 993 

 
 
Korszerűsítés elemei 
 
A kazánpark megújításával olyan rendszer kerüljön bevezetésre, mely az energiahordozók 
fogyasztásának folyamatos monitorozásával és valós időben történő továbbításával elősegíti az 
energetikai megtakarításokat és a kor technikai színvonalán biztosítja a folyamatos hő ellátását az 
Intézmény számára 
 

Tervezés 

Gépészet 

Villamosság: erőátvitel-automatika 

Környezetvédelmi fejezet 

Statika, talajmechanika 

 

Kivitelezés 

Leadónyílás kialakítása 

Kazán alapok készítése 3 db 

Kazánház 2 db 1100 kW nem kondenzációs kazán + gázégő 

Füstgáz elvezetés új szerelt kémények és füstcsatornák melegvizes kazánokhoz 

Szivattyús nyomástartás 

1 t/h 10 bar időszakos felügyeletű műszerezettséggel felszerelt gőzkazán + gázégő 

Füstgáz elvezetés új szerelt kémény és füstcsatorna gőzkazánhoz 

Vízkezelés gőzkazánhoz 

Gázérzékelők az új telepítésű kazánoknak 

Új kondenz tartály telepítése a főépület alagsori hőközpontba 

 

Villamos és egyéb szerelési munkák 

Villamos erőátvitel + automatika 

Hőszigetelési munkák 

Szállítás, daruzás 

 

Mérés 
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1 db hőmennyiségmérő a fűtési melegvíz rendszerre 

1 db gőzmérő 

1 db - - kondenzvíz hőmennyiségmérő 

1 db gáz almérő  

 

 


