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Tisztelt Ajánlattevők! 
 

Önök a Kaposvári Szakképzési Centrum „Villamosenergia beszerzése a Kaposvári Szakképzési 
Centrum intézményei részére” címen indított közbeszerzési eljárás dokumentációját tartják a 
kezükben.  

 
Ajánlatkérőnek jelen dokumentációval az a célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 
elkészítéséhez. Az Ajánlatkérő célja, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők ajánlatai érvényesnek 
minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt 
követelményeknek eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevő részéről. 
 

Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott 
iratminták alkalmazása nem kötelező, azonban az Ajánlattevők felelőssége az általuk használt 
iratminták tartalmi megfelelőségének biztosítása. 
 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az ajánlatkérési 
dokumentációt és írásbeli ajánlatukat a felhívásban, illetve a dokumentációban foglalt követelmények 
figyelembevételével, valamint az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és 
nyújtsák be. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek meg 
nem felelő ajánlat – a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1)–(2) 
bekezdésében foglalt keretek között – érvénytelennek minősül. 

 
A felhívással, dokumentációval kapcsolatban felmerülő kérdés, bizonytalanság esetén éljenek a 

közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás lehetőségével. 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII.18.) Korm. 

rendelet 21. § (7) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt ellenjegyzem: 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Schablauer Péter 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

nyilvántartási szám: 00182 
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I. AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 
Az eljárás ajánlati felhívását a EKR rendszer tartalmazza.  
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II. AJÁNLATI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE 
 
 
Az EKR rendszerben általános jelleggel a feladott ajánlati felhívások vonatkozásában karakter 
korlátozás történik, így a fenti azonosító számú eljárás ajánlati felhívásában is. 
 
Mivel az ajánlati felhívás egyes pontjaiban közzétetteken túl egyéb adat, illetve információ megadása 
is szükséges a vonatkozó jogszabályok alapján, így Ajánlatkérő a felhívás kiegészítésre szoruló releváns 
pontjait jelen dokumentumban teszi közzé.  
 
Jelen dokumentum kizárólagosan csak a kiegészítésre szoruló pontokat tartalmazza, amely pontok 
vonatkozásában megadásra került az EKR rendszerben közzétett felhívás érintett pontjában szereplő 
információk, továbbá eltérő színnel a szükséges kiegészítés is.  
 
Jelen kiegészítés feltöltésre kerül az EKR rendszerbe a felhívás mellé. Kérjük ajánlattevőket, hogy a 
közzétett felhívást és a felhívás jelen kiegészítését együttesen vegyén figyelembe az ajánlat 
megtételekor. 
 

 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
Mi1) Az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 
megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy 
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ezen nyilatkozatot ajánlattevőnek 
elektronikus nyilatkozat formájában az EKR-ben kell megtennie a "Nyilatkozat alkalmassági 
követelményekre vonatkozóan" nyilatkozatminta felhasználásával. 
 
Az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján szólítja fel az érintett 
ajánlattevőt (ajánlattevőket) az alkalmassági feltétel igazolására, amelyet során ajánlattevőnek az 
alkalmassági feltételre vonatkozó dokumentumait az EKR-ben kell feltöltenie.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak (lásd M1) pontban előírtak) 
ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni: 
-a teljesített szállítás pontos megnevezése (tárgya); 
-a teljesítés kezdő időpontja (év/hó/nap); 
-a teljesítés befejező időpontja (év/hó/nap); 
-a szerződést kötő fél neve és elérhetősége; 
-a leszállított villamosenergia mennyisége kWh; 
-arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen 
történt-e. 
 
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése 
tartalmazza. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, 
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 
- figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő 
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan 



6 
 

elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az 
ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
 
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében 
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem használhatja fel a gazdasági szereplő 
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként 
- a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 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. 
 

 
 

 

V.2) További információk: 
 
1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja 
alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 
 
2. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által 
kiadott, érvényes villamosenergia-ipari kereskedelmi engedéllyel. Amennyiben ajánlattevő nem 
rendelkezik a szükséges engedéllyel, úgy benyújtott ajánlatát Ajánlatkérő érvénytelennek 
nyilvánítja. 
 
A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes villamosenergia-ipari 
kereskedelmi engedéllyel meglétéről ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában nyilatkoznia kell, 
ugyanakkor az engedély ellenőrzését Ajánlatkérő végzi el a Hivatal honlapján megtalálható 
nyilvántartásból: http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja 
 
3. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként 
megtalálható alábbi nyilatkozatokat: 
- Felolvasólap 
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat 
- Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
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- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek 
vonatkozásában 
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében 
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében 
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan 
- Nyilatkozat üzleti titokról 
 
4. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a 
dokumentáció tartalmazza. 
 
5. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl egyéb 
nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell 
tölteni) ezen nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát 
(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában. 
 
6. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, amelyet 
ajánlattevőknek az EKR Felolvasólapján nettó HUF/kWh kell megadniuk. Ajánlattevők ajánlati ára a 
sorbarendezés módszerével kerül értékelésre, amely alapján a legkedvezőbb árnak a legalacsonyabb 
minősül. 
 
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja 
ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.3) M1) pontjaiban rögzített alkalmassági 
feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban állapítja meg. 
 
8. A közbeszerzési eljárás lebonyolításában eljáró szakértő: Dr. Schablauer Péter FAKSZ 00182 
 
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás 
kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza. 
 
10. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdésben előírtak alapján ez úton tájékoztatásként közli 
azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) 
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelnie. 
 

Pénzügyminisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: 1/299-9090 
Telefax: 1/299-9093 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu  

 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1106 Budapest, Fehér út 10. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: 1/433-0402 
Telefax: 1/433-0455 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
Cím: 1094 Budapest, Páva u. 6. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
Telefon: 1/216-2901 
Telefax: 1/323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 

Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
Cím: 1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. 
Telefon: 1/236-3900 
telefax: 1/236-3901 
E-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal  
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Telefon: +36 1 476 1100  
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
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III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 
BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
Az Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők előtt 
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. A közbeszerzési dokumentumok nem 
tartalmazzák az ajánlattételi felhívás előírásait, azonban ha a közbeszerzési dokumentumok bármely 
előírása eltér az ajánlattételi felhívástól, akkor az utóbbi az irányadó. Az Ajánlatkérőnek az a kérése, 
hogy az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az 
ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. 
 

1. ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER 
 
1.1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) 
történik. 
 
1.2. Az EKR elérhetősége: www.ekr.gov.hu 
 
1.3. Az EKR rendszerben ajánlatot benyújtani kizárólagosan csak ajánlattevőként regisztrált gazdasági 
szereplő tud. 
 
1.4. Az EKR rendszerrel kapcsolatos regisztrációs és felhasználói kérdésekben Ajánlatkérő nem tud 
segítséget nyújtani gazdasági szereplőnek, ezen felhasználói ismeretek megszerzése gazdasági 
szereplő feladata. 
 
2. AZ AJÁNLAT ÉS A SZERZŐDÉS NYILVÁNOSSÁGA 

 
2.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy 
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban 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 elkülönített módon történő elhelyezés technikai megvalósítása vonatkozásában a 424/2017. 
(XII.19.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése az irányadó. 
 
2.2. Az 1.1. bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 
számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. 
§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

http://www.ekr.gov.hu/
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti 
titokká nyilvánításnak. [Kbt. 44. § (2) bekezdése] 
 
2.3. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de 
az ezek alapjául szolgáló – az 1.2. pont alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
2.4. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az 
2.1-2.3. pontban foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
 
3. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI 

 
3.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott és a Kbt. 177. §-a szerinti 
jogcímen kívül egyéb, így különösen anyagi igényt nem érvényesíthet. A jelen közbeszerzési eljárás 
eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 
 
4. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK HASZNÁLATA 

 
4.1. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok másolásához csak akkor, ha az 
kizárólag az Ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a 
rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá ahhoz, hogy a 
közbeszerzési dokumentumokat akár részeiben, akár egészében másra használják, mint az ajánlat 
elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem 
ruházhatók. 
 
4.2. A közbeszerzési dokumentumok azon részei, amelyeken az Ajánlatkérő ezt kifejezetten 
feltüntette, másolhatók, és az ajánlattétel során a másolatok értelemszerűen felhasználhatók. 
 
5. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
5.1. A kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszerben, az érintett közbeszerzési eljárás felületén kérhető. 
 
5.2. Az ajánlattevők által feltett kérdésekés az azokra adott Ajánlatkérői válaszok az EKR rendszerben, 
az érintett közbeszerzési eljárás felületén érhetők el annak figyelembevételével, hogy az EKR 
rendszerben az adott eljárásban szereplő ajánlattevők számára a kérdéseket és az arra adott válaszokat 
az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 
ésszerű határidőben írásban közvetlenül is megküldi.  
 
5.3. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak módosítását. 
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5.4. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az EKR rendszerben hozzáférhetővé kell tenni 
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a 
több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési 
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. A 
kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági 
szereplő tette fel valamint, hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 
 
6. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE, VALAMINT AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

 
6.1. Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre 
megadott felületén nyújthatja be. 
 
6.2. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott 
határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre, továbbá Ajánlatkérő részére megküldésre kerülnek. 
A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi 
úgy, hogy a bontás időpontjában a benyújtott ajánlatok felolvasólapjain szereplő információk 
valamennyi ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 
 
6.3. Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része 
az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan: 
 
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott 
ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 
 
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar 
folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. Ebben az 
esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének 
helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz 
közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló 
értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak 
feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 
 
6.4. A bontásról szóló EKR automatikus értesítésen túl az ajánlatok bontásáról Ajánlatkérő bontási 
jegyzőkönyvet készít, amely szintén az EKR rendszeren kerül megküldésre valamennyi ajánlattevő 
részére. 
 
7. KAPCSOLATTARTÁS 

 
7.1. Az Ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők csak az EKR rendszeren keresztül, 
az érintett közbeszerzési eljárás felületén tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen úton közöljék az 
eljárással kapcsolatos észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a 
válaszadást megtagadja.  
 
7.2. Ajánlattevők a 7.1. pontban foglalt szabály megsértése esetén minden ebből eredő következményt 
viselni kötelesek. 
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8. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 
 
8.1. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, amelyet 
illetve az annak kiszámításához szükséges alap adatokat ajánlattevőknek az EKR Felolvasólapján kell 
megadniuk. 
 
8.2. Ajánlattevők ajánlati ára a sorbarendezés módszerével kerül értékelésre, amely alapján a 
legkedvezőbb árnak a legalacsonyabb minősül. 
 
8.3. Az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó 
ajánlatot. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés forintban (HUF) 
történik. 
 
8.4. Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt nem emelhető. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a szerződés tervezetben meghatározott mennyiségi és 
minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget. 
 
8.5. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő 
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a szerződés 
teljesítésének kötelezettség alól. 
 
9. AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA, ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA 

 
9.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt az EKR rendszeren keresztül tájékoztatni az eljárás 
eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről 
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. [Kbt. 79. § 
(1) bekezdése] 
 
9.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor a 9.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére 
egyidejűleg, az EKR rendszeren keresztül történő megküldésével teljesíti. 
 
9.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt. 
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az 
összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az 
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő 
öt napos időtartam lejártáig. [Kbt. 131. § (6) bekezdése] 
 
9.4. A 9.3. ponttól eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a 
szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja] 
 
10. AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER HASZNÁLATA 
 
10.1. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az EKR használata során a 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet alábbi rendelkezéseiben foglaltakra: 

- 11. §, 12. § - az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 
nyilatkozatok követelményei 

- 15. § - elektronikus bontás 
- 16. § - az ajánlattételi határidő üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása 
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- 20. § (1) bekezdés – iratbetekintés 
- továbbá üzemzavar, üzemszünet esetére a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre 

 
10.2. Az EKR-ben történő képviseletre és az EKR-ben megtett nyilatkozatkora vonatkozóan a Kbt. 
41/A.§ rendelkezései az irányadók. 
 
10.3. Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak 
szünetelését eredményezi. 
 
10.4. Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint 
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott 
működőképességét jelentő helyzet. Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az 
EKR üzemzavara miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 
55. § (2)– (3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő 
módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a 
hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn 
túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő 
munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell. 
 
10.5. Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető 
eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az 
előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, 
és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően 
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően 
tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. Nem követ 
el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási 
cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara nem teszi lehetővé 
az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR 
működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény 
teljesítésére. 
 
11. AZ ELEKTRONIKUS LEFOLYTATÁSBÓL ÉS KOMMUNIKÁCIÓBÓL EREDŐ KÜLÖNÖS ELŐÍRÁSOK 
 
11.1. Dokumentumok formátuma, informatikai jellemzők 
 
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az 
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a 
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum 
egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra 
vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható 
az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az 
ajánlatkérő azonban – a következő bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg 
elektronikus aláírás alkalmazását. 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 
alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), 
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító 
erejű magánokirat követelményeinek. 
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Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének 
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként 
megtenni. 
 
Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha 
az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és 
az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus 
űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 
 
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által 
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített 
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 
bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 
 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az 
ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és 
úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat 
részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az 
ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, 
azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az 
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver 
megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – 
csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok 
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a 
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő 
az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni. 
 
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5.§ 
(2) bekezdés alapján az EKR-be feltöltött dokumentumok vonatkozásában a .PDF formátumot írja elő, 
kivéve amennyiben ettől speciális esetben eltérően nem rendelkezik az ajánlattételi felhívásban.  
 
11.2. ELEKTRONIKUS NYILATKOZATTÉTEL 
 
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó 
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő 
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben 
kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell 
tekinteni. 
 
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő 
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kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály 
azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét 
 
12. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 
12.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. [Kbt. 35. § (1)] 
 
12.2. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. [Kbt. 35. § (2)] 
 
13.3. Az ajánlatban csatolni kell a 35.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A 
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági 
szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
képviseletében eljárhat. [Kbt. 35. § (2a)] 
 
13.4. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. [Kbt. 35. § (3)] 
 
12.5 A közös ajánlattételre a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:498. § - 6:513. 
§ szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. 
 
12.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevő által 
aláírt Közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. A szerződésben a szerződő 
feleknek ki kell jelölni azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan 
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, továbbá a közös 
ajánlattevők nevében – a szerződés aláírása kivételével – a jognyilatkozatok megtételére. 
 
12.7. A megállapodásnak tartalmaznia kell a kijelölt ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy a képviseletet elfogadja. 
 
A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha 

 
- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, 
- tartalmazza a képviselő ajánlattevő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési 
eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 

- tartalmazza, hogy a képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők általi végrehajtásáért, 

- tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését és a projektszervezet részletes 
bemutatását, 

- tartalmazza valamennyi ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak 
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, 

- tartalmazza azt, hogy ajánlattevők tag ellen indult felszámolási eljárás esetén a képviselő 
ajánlattevő, vagy a többi képviselő ajánlattevő ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelentik a 
Vevőnek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső ajánlattevő nélkül is teljesítik, 
illetőleg az ajánlattevő kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést, 

- tartalmazza, hogy a képviselő jogosult számlát benyújtani az Ajánlatkérőként szerződő fél számára, 
(a további közös ajánlattevő az általuk végzett tevékenység után a képviselőnek nyújtják be 
számláikat, aki azt közvetített szolgáltatásként számlázza tovább az Ajánlatkérőként szerződő fél 
felé) 

- a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére 
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- a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további 
feltételtől vagy időponttól; 

- hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági 
jóváhagyástól, továbbá 

- a valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép. 
 
13. AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT SZERVEZETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁS 
 
13.1. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint 
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65.§ (8) bekezdés szerinti szervezet 
esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében 
eljárhat. [Kbt. 65. § (12) bekezdés] 
 
14. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

 
14.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza, vagy módosíthatja. 
 
14.2. Az ajánlat visszavonása és a módosítása kizárólagosan csak az EKR rendszeren keresztül 
történhet. 
 
15. A BENYÚJTOTT AJÁNLAT EGYÉB TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 
15.1. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. § (1) bekezdés] 
 
15.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés] 
 
15.3. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben, az erre vonatkozó elektronikus űrlapon kell megadnia a főbb 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.) [Kbt. 66. 
§ (5) bekezdés] 
 
16. HIÁNYPÓTLÁS 
 
16.1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 
lehetőségét teljes körben biztosítja, így arra az esetre is ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel 
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
16.2. A hiánypótlási felhívás, valamint felvilágosítás kérés megküldése, továbbá a hiánypótlások, 
felvilágosítások benyújtása az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén történik. 
 
17. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
17.1. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
17.2. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés 
alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott 
kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
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szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
17.3. Amennyiben az eljárásban benyújtott ajánlat az elektronikusan kitöltött űrlapokon túl egyéb az 
EKR felületre felcsatolt, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is tartalmaz, Ajánlattevőnek csatolnia kell ezen 
nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői 
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában, figyelemmel a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdésben foglaltakkal. 
 
17.4. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is 
köteles elfogadni. 
 
17.5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Ajánlatkérő előírja, hogy a nemleges változásbejegyzés esetében is, ennek tényéről 
nyilatkozat benyújtása szükséges. 
 
17.6. Ajánlatkérő kéri az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ajánlat-
mintának megfelelően elkészíteni. 
 
17.7. A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az Ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi 
felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamon 
számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA 

 
1.276.620 Wh/év (nincs alsó vételezési kötelezettség és felső átvételi korlát, azaz take or pay sáv 
nélküli, korlátlan és szankciómentes fogyasztási eltérés mindkét irányba) villamos energia szállítása 
a Kaposvári SZC intézményei részére teljes ellátás alapú szerződés keretében – továbbiakban 
szerződés-, amelyből 430.000 kWh/év a várható maximális HMKE termelés, és az ebből származó 
hálózatba betáplált energia átvételére a kereskedőnek szerződnie kell.  
 

2. A szerződés időtartama megegyezik a szállítási időszakkal: 
 
Szerződéskötéstől számított 12 hónap. 
Tervezett szállítási időszak: 2020.09.01. 00:00 óra – 2021.08.31. 24:00 óra 
 

3. A villamos energia átadási helye: a magyar villamos energia átviteli hálózat 
 
4. Vételezés teljesítményértékei, mennyiségei: idősoros fogyasztási helyek T-görbéi 12 hónapra 

elektronikusan, valamint az idősoros és nem idősoros vételezési helyek éves fogyasztási adatai a 
mellékletek szerintiek 
 

5. Energiaszolgáltatási igény folyamatos, illetve profilhoz igazodó. 
 
6. A szállított villamos energia termék minősége feleljen meg az EU és a magyarországi 

követelményeknek: EN 50160, MEH előírások. 
 

7. Konkrét kötelező árajánlat fentiek szerinti ajánlatkérésre teljes ellátás alapú szerződéssel. 
 

8. A megajánlott villamos energia ár a futamidő egészére nézve fix ár (egyedi szerződéses feltétel), 
azon egyoldalúan módosítani nem lehet, még abban az esetben sem, ha a Kereskedő 
üzletszabályzata, vagy ÁSZF-je erre lehetőséget biztosít is. 

 

Ajánlatkérő kifejezetten kijelenti, hogy nem fogad el olyan szerződéses feltételt a megkötendő 
szerződésben, amelyek bármilyen módon korlátozza a versenyt, illetve a szerződés futam idejének 
lejártakor a szerződésből történő szabad kilépést, ide nem értve a vonatkozó jogszabályi 
korlátozásokat.  Például nem biztosít ajánlattevőknek utolsó ajánlattételi jogot (last call opciót), 
nem fogad el valamely időszakkal korábbi kötelező bejelentési feltételhez kötött felmondási 
szándékjelzésre utaló kikötést, nem fogadja el, hogy a futamidő végével határozatlan idejűvé válik 
a szerződés, ha meghatározott időre nem kerül felmondásra a határozott időtartamra kötött 
szerződés, stb., még ha ilyen feltételek a Kereskedő üzletszabályzatában vagy ÁSZF-jében 
szerepelnek is. 
 
Az ajánlati ár nem tartalmazza a következőket: 

- zöldenergia (KÁT) díja 
- rendszerhasználat díja 
- kötelező pénzeszközök (kedvezményes villamos energia támogatása, kapcsolt 

termelésszerkezet átalakítás) 
- jövedéki adó 
- ÁFA 
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IV. SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, A BENYÚJTANDÓ AJÁNLATHOZ NEM KELL CSATOLNI! 
 

VILLAMOSENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
      

Általános feltételek 
 
 
amely létrejött egyrészről  
……………….............................. 
Székhely: .......................................... 
Cégjegyzékszám: .......................................... 
Adószám: .......................................... 
Bankszámlaszám: .......................................... 
Képviseli: .......................................... 
mint Eladó (továbbiakban: Eladó) 
 
másrészről 
 
Kaposvári Szakképzési Centrum 
Székhely: …………………………………………… 
Adóigazgatási szám:  
Statisztikai azonosító:  
Bankszámlaszám:  
Képviseli: …………………………………………………. 
mint Vevő (továbbiakban Vevő) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
Vevő a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárást folytatott le villamos energia beszerzése 
céljából, amelynek nyertes ajánlattevője jelen szerződés Eladója. Jelen Szerződés része és azzal együtt 
értelmezendő az eljárás ajánlati felhívása, dokumentációja (beleértve a kiadott műszaki táblákat), és 
valamennyi, az eljárás során adott kiegészítés, valamint Eladó ajánlata. 
 
Vevő a vonatkozó jogszabályok alapján a jelen szerződéssel érintett Fogyasztási Helyeire a villamos 
energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. Tv. (továbbiakban VET) előírásai értelmében szabad megállapodás 
alapján vásárolhat villamos energiát.  
 
Eladó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamos energia- kereskedői 
engedéllyel rendelkezik (engedély száma:...................), amelynek alapján jogosult villamos energiát a 
Vevőnek értékesíteni. Eladónak érvényes és hatályos mérlegkör-szerződése van a MAVIR Zrt-vel; 
Eladó vállalja a mérlegkör-tagsági szerződés létrehozását az összes fogyasztási helyre vonatkozóan, 
Vevő pedig vállalja, hogy legkésőbb a szállítások megkezdéséig csatlakozik az Eladó Mérlegköréhez. 
Jelen szerződés mind az ún. „Idősoros mérés alapján elszámolt fogyasztási helyek”, mind az ún. 
„Profilos fogyasztási helyek”, vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket, az adott Felhasználási hely 
vonatkozásában a releváns szabályokat kell alkalmazni. 
 
1 A szerződés tárgya 
1.1  1.276.620 Wh/év (2020.09.01-e 00:00 órától 2021.08.31-e 24:00 óráig tartó időszak) alsó átvételi 
kötelezettség és felső vételezési korlát nélküli (nincs take or pay sáv, a fogyasztás bármely irányba 
szankciómentesen eltérhet) villamos energia szállítása a Kaposvári Szakképzési Centrum által 
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fenntartott intézmények részére, teljes ellátás alapú szerződés keretében, amelyből a várható HMKE 
termelés 430.000 kWh/időszak és a napelemes háztartási méretű kiserőművek (HMKE) hálózatba 
táplált áramtermelésére a kereskedőnek átvételi kötelezettsége van külön szerződés keretében. A 
HMKE-k által termelt villamos energia várható mennyisége csökkenti a várható villamosenergia 
felhasználás mértékét.  
 
1.2 Eladó a jelen Szerződés feltételei szerint a magyar átviteli hálózaton köteles a Szerződésben 
megszabott villamos energia betáplálását biztosítani a Vevő mindenkori igényének megfelelően. A 
Szerződés alapján a villamos energiát a Vevő részére az Elosztói Engedélyes szállítja le. A Vevő köteles 
a leszállított villamos energiát átvenni, és a villamos energia jelen Szerződés szerinti díját az Eladó 
részére megfizetni. A szerződésbe bevont telephelyeket a beszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 
tartalmazza, amely jelen Szerződés elválaszthatatlan része. 
 
2 Jognyilatkozatok és szavatosság vállalások 

2.1 Alulírott szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kijelentik és szavatolják az alábbiakat: 
Eladó kijelenti és szavatolja 

(a) rendelkezik minden olyan állami vagy szabályozói felhatalmazással, jóváhagyással és 
engedéllyel, amely jelen szerződésben foglalt kötelezettsége jogszerű teljesítéséhez 
szükséges; 

(b) nem fizetésképtelen, és nincs ellene folyamatban, vagy nem fenyegeti olyan jogi vagy 
hatósági eljárás, amelyben érintett Félként szerepel, vagy amely a legjobb tudomása 
szerint lényegesen kedvezőtlenül befolyásolná azon képességét, hogy jelen szerződést 
teljesítse; 

2.2 Fentieken túl Vevő kijelenti és szavatolja, hogy 
(c) Az adott Felhasználási Helyek vonatkozásában jogosult a hálózathasználatra Eladó 

mérlegkörének tagjaként, jelen szerződés időbeli hatálya alatt. 
Ezen Szavatossági Feltételeknek az érintett Szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan fenn 
kell állniuk. Ennek hiányában az esettől függően a Szerződés vagy az egyedi villamos energia 
adásvételi szerződés megszűnik, kivéve ha Felek írásban eltérően rendelkeznek, vagy a 
Szerződés – amennyiben annak feltételei fennállnak – Rendkívüli Felmondással 
megszüntethető. 

 
3 Felek főbb jogai és kötelezettségei, teljesítés 
Jelen szerződés keretein belül Eladó főbb jogai és kötelezettségei a következők:  

 

3.1 Eladó: 
(I) biztosítja a Vevő teljes villamosenergia-igényének kielégítését határozott időtartamú 

szállítási időszak alatt és áron. Az ár kötöttnek tekintendő a szállítási időtartam 
egészére. 

(II) az illetékes Hálózati engedélyes által szolgáltatott mérési adatok alapján elszámolja a 
Vevő felé a szállított villamos energia mennyiséget. 

3.2 Jelen szerződés keretein belül a Vevő főbb jogai és kötelezettségei a következők:  
A Vevő: 

(III) az Eladó mérlegkörének tagjává válik, és – a Felek eltérő megállapodása hiányában – 
a szerződésben szereplő Felhasználási Hely(ek)en a határozott időtartamú szállítási 
időszak alatt a villamos energiát kizárólag az Eladótól vásárolja és veszi át;  

(IV) ha Vevő fogyasztási helyein a Szerződés időtartama alatt olyan műszaki vagy egyéb 
változások következnek be, amelyek a villamosenergia fogyasztást jelentősen 
befolyásolják, ezekről Eladót haladéktalanul (legfeljebb 5 napon belül) tájékoztatja; 

(V) a Eladó által leszállított villamos energia ellenértékét a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint megfizeti;  
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3.3 A villamos energia mérése  
A villamos energiát a Felhasználási Hely csatlakozási pontján az illetékes Hálózati Engedélyes 
méri. Alulírott szerződő felek biztosítják, hogy a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján 
– a felhasználási helyre szállítást végző Hálózati Engedélyes üzletszabályzatát is korlátozás nélkül 
beleértve – a szállított villamos energia ellenőrizhetően kerüljön lemérésre.  

3.4 A tulajdonjog átszállása 
A szerződés teljesítésének helye az Átadási Pont. A leszállított villamos energia átadása és 
átvétele, továbbá a kárveszély, valamint a per-teher- és igénymentes tulajdonjog Eladóról a 
Vevőre történő átszállása az Átadási Ponton történik. 

 
4 Felelősség az átvitelért 

 

4.1 Felelősség az átvitelért  

4.1.1 A villamos energia Felhasználási Helyekre történő tényleges átvitele/elosztása annak a 
Hálózati Engedélyesnek a feladata, amelynek a villamos energia elosztói hálózatához a 
Vevő kapcsolódik. Eladó jelen Szerződésben foglalt villamos energia Vevőnek történő 
szállítására vonatkozó kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Vevő szükségletét 
kielégítő villamos energiát a villamos energia átviteli/elosztói hálózaton hozzáférhetővé 
teszi, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy 
ezt a villamos energiát a Hálózati Engedélyes leszállítsa a Vevő Felhasználási 
Helyére/helyeire. 

4.1.2 Az Eladó nem felel: 
(I) a Hálózati Engedélyes hibájából a villamos energia átvitel/elosztás során 

bekövetkezett zavarért vagy kimaradásért; és 
(II) a Hálózati Engedélyes hibájából a leszállított villamos energia minőségében (a 

vonatkozó hatósági előírásokban, szabályzatokban vagy iparági szabványokban 
meghatározottaktól eltérő minőség) fellépő problémákért. 

4.1.3 Az Eladó viseli a villamos energiának az Átadási Pontig történő tényleges leszállításából 
eredő és/vagy azzal kapcsolatos valamennyi költséget. A Felek eltérő megállapodása 
hiányában a Vevő viseli az Átadási Ponttól a villamos energia tényleges leszállításából 
eredő és/vagy azzal kapcsolatos valamennyi költséget. 

4.1.4 Az Eladó – az esettől függően – a Rendszerirányítóval és az Elosztói Engedélyessel a 
Jogszabályok, a Szabályzatok és az Eladó Üzletszabályzata vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban együttműködik. 

4.2 A szállítás felfüggesztése 

4.2.1 Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Eladó – egyéb jogain 
túlmenően – jogosult arra, hogy a Vevőnek küldött, az átvételt igazolható módú 
(tértivevényes levél, futár) írásbeli fizetési felszólítás kézhezvételét követő tizenöt (15) 
naptári nap elteltével: 

(I) megtagadja a Szerződés teljesítését (anélkül, hogy a szállítás felfüggesztése 
rendkívüli felmondási oknak minősülne, vagy a szerződés megszűnését jelentené); 
és  

(II) a Jogszabályok és Szabályzatok által biztosított keretek között felkérje az érintett 
Hálózati Engedélyest, hogy az általa üzemeltetett villamos energia hálózat 
vonatkozásában függessze fel a Vevő rendszerhasználati jogát mindaddig, ameddig 
a Vevő az Eladó felé fennálló valamennyi tartozását teljes mértékben meg nem 
fizette (beleértve az időközben esedékessé vált összes késedelmi kamatot is). Ezen 
jogát a vonatkozó jogszabályok, Szabályzatok szerint a határozott idejű szállítási 
időszakot követő 3 hónapon belül is jogosult gyakorolni. 
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4.2.2 Az írásbeli felszólítás Vevő által történt kézhezvételét követően a Vevő és az Eladó 
egyeztető tárgyalásokat folytat. Az Eladó akkor jogosult a teljesítést megtagadni és/vagy 
a rendszerhasználat felfüggesztését kérni, ha az egyeztető tárgyalások az írásbeli 
felszólítás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül nem vezettek eredményre.  

 
5 Időbeli hatály, és a teljesítés kezdőidőpontja, megszűnés 

5.1 A Szerződések hatálybalépése  
Jelen szerződés a Felek által történt aláírással lép hatályba az alábbi határozott idejű szállítási 
időszakra: 
2020.09.01. 00:00 órától 2021.08.31. 24:00 óráig, a jelen szerződés mellékletében 
részletezettek szerint.   

 
6 A Szerződés megszűnésének esetei  

6.1 A Szerződés megszűnésének esetei 

6.1.1 A Szerződés megszűnik: 
(I) rendkívüli felmondással 
(II) hatálybaléptető feltétel nem teljesülése 2020. 09. 01-ig, megszüntető feltétel 

bekövetkezte 
határozott időtartam letelte,  

6.2 Rendkívüli felmondás  

6.2.1 Általános szabályok  
(I) Amennyiben bármely (az alábbiak szerint meghatározott) felmondási ok 

bekövetkezik, a felmondási okkal nem érintett Fél („Felmondó Fél”) a másik Fél 
(„Szerződésszegő Fél”) részére megküldött írásbeli értesítés útján jogosult jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondani („Rendkívüli Felmondás”). A Rendkívüli 
Felmondásról szóló értesítés érvényesen telefax útján is megküldhető, amennyiben 
a Felmondó Fél azt két (2) munkanapon belül írásban –ajánlott tértivevényes 
levélben vagy futár útján – is megerősíti.  

(II) A Rendkívüli Felmondásban meg kell határozni a felmondási okot és a rendkívüli 
felmondás hatályosulásának napját (a „Rendkívüli Felmondás Napja”). A Rendkívüli 
Felmondás Napja nem lehet korábbi, mint az értesítés feltételezett 
kézhezvételének napja. A Rendkívüli Felmondás Napjától kezdődően a Felek 
mentesülnek a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségük alól, azzal, hogy a 
jelen szerződés 7. pontja alapján kötelesek egymással elszámolni minden fizetési 
kötelezettségükkel. 

6.2.2 A Felmondási Ok meghatározása: 
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

(I) Nem teljesítés: Felmondási Oknak minősül, ha bármely Fél elmulasztja esedékessé 
vált fizetési kötelezettségének teljesítését, vagy megszegi villamos energia átvételi 
vagy szállítási kötelezettségét, kivéve, ha e szerződésszegés orvoslásra kerül a másik 
Fél erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 naptári napon 
belül; 

(II) Felszámolás/Fizetésképtelenség/Végelszámolás: Felmondási Oknak minősül, 
amennyiben Eladó: 

(a) fizetésképtelenségét megállapítja az eljáró első fokú bíróság és/vagy az 
ilyen bíróság elrendeli felszámolását;  

(b) írásban elismeri általános fizetésképtelenségét; 
(c) végelszámolásáról határozatot hoz. 

(III) A hálózathoz kapcsolódó szerződések súlyos megszegése: Felmondási Oknak 
minősül, ha a Vevő súlyosan megszegi a Hálózati Szerződések valamelyikét. 

(IV) Kijelentések és szavatosság-vállalások: Felmondási Oknak minősül, ha bármely Fél 
által a jelen szerződéssel kapcsolatosan tett kijelentés és/vagy szavatosság-vállalás 
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lényegét tekintve a megtétele időpontjában illetve a Szerződések hatálya alatt 
bármikor valótlannak vagy Félrevezetőnek bizonyul. 

Amennyiben a Felmondási Ok nem valamennyi Felhasználási helyet érinti, úgy a Vevő választása 
szerint jogosult a rendkívüli felmondás jogát csak az érintett Felhasználási Hely/ek 
vonatkozásában gyakorolni. Egyébként a rendkívüli felmondás joga az egész szerződést illetően 
gyakorolható. 
 

7 A Felmondási Összeg kiszámítása  
A szerződés rendkívüli felmondással történő megszűnése esetén a Szerződésszegő Fél köteles a 
Felmondó Félnek ún. „Felmondási Összeg”-et fizetni.  

7.1 A Felmondási Összeg kiszámítása rendkívüli felmondás esetén  
A Szerződések rendkívüli felmondása esetén, a Szerződésszegő Fél köteles megfizetni a 
Felmondó Félnek: 
(a) a Felmondó Félnél a rendkívüli felmondás miatt kárként felmerült valamennyi bizonyítható 
költséget és kiadást; valamint  
(b) Meghiúsulási kötbér: az el nem fogyasztott villamosenergia mennyiség Szerződéses Árral 
szorzott árának 20%-a.  
Amennyiben a rendkívüli felmondás nem a Szerződésben szereplő valamennyi Felhasználási 
helyet érinti, úgy a Felmondási Összeget az érintett Felhasználási Helyek vonatkozásában kell 
számítani. 

 
8 Késedelmes szállítás 

 
Késedelmi kötbér (ha a szolgáltató a villamosenergia szolgáltatást a szerződésben 
meghatározott időpontban nem kezdi meg) A késedelmi kötbér mértéke a nettó 
ellenszolgáltatási értékének 1%-a/munkanap A teljes késedelmi kötbér maximuma az ajánlati 
ár 20%-a. A késedelmi kötbér vonatkozásában a maximumként meghatározott érték elérése 
esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, 
hogy 20 napot meghaladó olyan késedelem esetén a szerződéstől elálljon, amelyért ajánlattevő 
felelős. 
 

9 A szállítás elmulasztásáért fennálló felelősség  

9.1 Amennyiben az Eladó részben vagy egészben nem szállítja a Szállítási Szerződés feltételeinek 
megfelelően a villamos-energiát – és ez a mulasztás nem Vis Maiornak, a másik Fél 
szerződésszegésének, vagy a szállítások felfüggesztésének a következménye –, úgy a szállítást 
elmulasztó Eladó köteles a másik Fél részére az alábbiak fizetését teljesíteni: 

(I) a villamos energia hálózat használata során a jóhiszeműen eljáró Félnél a 
mulasztást elkövető Fél hibás teljesítése miatt kárként felmerült valamennyi 
bizonyítható költséget és kiadást,  

(II) A szállítás elmulasztása esetén meghiúsulási kötbérként az Eladó által fizetendő a 
le nem szállított mennyiség nettó vételárának 20 %-a. 

 

9.2 Kifizetendő összegek:  
A jelen 8. pont alapján esedékes összegek számlázására és fizetésére a 11. pontban rögzített 
számlázási és fizetési feltételek megfelelően alkalmazandók. 
 

8.3     Vevő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása  
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek Vevőt a 
szerződésszegés következményeként megilleti. 
 

10 Vis maior  

10.1 A Vis Maior meghatározása:   
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Vis Maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső elháríthatatlan esemény, amely 
ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a Szerződés teljesítését valamely 
szerződő fél (Hivatkozó Fél) számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi és nem 
vezethető vissza a Felek gondatlanságára vagy hibájára. Vis Maiornak minősülnek különösen 
(de nem kizárólag) a következő események:  
(a) a VET 138.§ vagy 139.§-ban és a 285/2007. (X. 29.) Kormányrendeletben (illetve ezek 
mindenkori módosításaiban, illetve az ezek helyébe lépő hasonló jogszabályokban) 
meghatározottak szerint a villamosenergia-rendszer bármilyen jelentős zavara, kimaradása 
vagy válsága; 

  (b) tűzvész, árvíz, földrengés és földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén és 
radioaktív sugárzás, rekvirálás, kisajátítás vagy államosítás, kikötők, dokkok, csatornák vagy a 
hajózást támogató más létesítmények lezárása bárhol vagy bármely területen belül, bármilyen 
háborús cselekmény (hadüzenettel vagy anélkül), viszály, fegyveres konfliktus vagy idegen 
ellenség bármely cselekménye, blokád, forradalom, zavargás, lázadás vagy polgári 
engedetlenség, országos sztrájk;  
(c) Rendszerirányító üzletszabályzatában és/vagy a Eladó Üzletszabályzatában Vis Maiorként 
meghatározott események.  

10.2 A szállítási és az átvételi kötelezettség alóli mentesülés 
Az alábbi 9.3. szakasz rendelkezéseit is figyelembe véve, amennyiben a Hivatkozó Felet Vis 
Maior esemény egészben vagy részben megakadályozza a jelen Szerződésben foglalt 
kötelezettségei teljesítésében, vagy azokat ilyen esemény miatt nem képes kielégítő módon 
teljesíteni:  
(a) ez nem minősül a Hivatkozó Fél szerződésszegésének vagy késedelmének; 
(b) a Hivatkozó Fél a Vis Maior fennállásának idejére mentesül kötelezettségei teljesítése alól 
olyan mértékben, amilyen mértékben a kötelezettségei teljesítését a Vis Maior esemény 
akadályozza; és  
(c) a Hivatkozó Félnek nem kell kártérítést fizetnie azon villamos energia-mennyiségek után, 
amelyet– az eset körülményeitől függően – nem szállított le vagy nem vett át 
feltéve, hogy a Hivatkozó Fél a 9.3. pont szerint értesítette a másik Felet a Vis Maior 
eseményről. 

10.3 Értesítés a Vis Maior eseményről, a Vis Maior esemény enyhítése  
A Hivatkozó Fél, amilyen gyorsan és ésszerűen lehetséges, köteles a másik felet értesíteni a Vis 
Maior esemény bekövetkezéséről és a Vis Maior esemény általa becsült várható időtartamáról, 
amely becslés azonban a Hivatkozó Felet nem köti. Amennyiben a Hivatkozó Fél a Vis Maior 
esemény bekövetkezéséről nem értesíti a másik felet amilyen gyorsan és ésszerűen lehetséges, 
nem hivatkozhat arra, hogy kötelezettségei alól a Vis Maior miatt mentesül.  

10.4 Amennyiben és amilyen mértékben a Hivatkozó Fél mentesül a kötelezettségei teljesítése alól, 
a másik Fél annak megfelelően szintén mentesül a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése 
alól.  

10.5 A Hivatkozó Félnek minden ésszerűen tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a 
Vis Maior esemény hatásait enyhítse és a másik felet a Vis Maior esemény várható hatásairól 
értesítse. 

10.6 Nem minősül Vis Maior eseménynek a finanszírozás hiánya, valamint az, ha a Fél neki felróható 
okból nem tudja a villamos energiát felhasználni vagy tovább értékesíteni.  

 
11 Felelősség károkért  

11.1 Szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott károk  
A jelen szerződés rendelkezései nem zárják ki és nem is korlátozzák a Felek felelősségét az alábbi 
esetekben: 
(a) szándékosan, súlyos gondatlansággal, megtévesztéssel vagy bűncselekménnyel okozott 

károkért, továbbá  
(b) az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. 
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11.2 Kárenyhítési kötelezettség 
Mindegyik Fél kijelenti és szerződéses kötelezettséget vállal a Szerződéssel kapcsolatban 
felmerülő Károk elhárítására és csökkentésére, továbbá arra, hogy minden üzletileg ésszerű 
intézkedést megtesz a Károk elhárítása és enyhítése érdekében.  
 
 

12 Számlázás és fizetés  
 

12.1 Számlázási és fizetési feltételek 

12.1.1 A kifizetés 
A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint – a Kbt. 135. § (1), 
(5), (6), (11) bekezdésben összhangban – a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően 
utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással.  

12.1.2 Minden Felhasználási Helyre külön számla készül havonta. A számlázás és a kifizetés 
alapja a tárgyhónapra vonatkozó, a mérési pontoknál mért, illetve profilos fogyasztók 
esetében az elosztói engedélyes által megadott adatok alapján, a Vevő által 
elfogyasztott energia és a Szerződéses Ár szorzata. (A méréseket annak a hálózatnak az 
Elosztói Engedélyese végzi, amelyhez a Vevő az irányadó Jogszabályok és Szabályzatok 
alapján csatlakozott.) A számlán külön sorban kerül feltüntetésre a Szerződéses Ár, a 
jövedéki adó, és a hatósági díjtételek. A számla tartalmazza a mérési pont azonosítót, 
az elszámolt mennyiségeket, Szerződéses Árat, és a fizetendő villamos energia díjat.  

12.1.3  A Felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg, a teljesítési időszak egy (1) 
naptári hónap. A számlát az Eladó a teljesítési időszakot követően az elosztói engedélyes 
által szolgáltatott mérési adatok birtokában állítja ki. A számla fizetési határideje 
(„Esedékesség Napja”) a számla kiállításától számított 30 nap + 2 nap a normál postai 
kézbesítést alapul véve. A Vevő a számlát az Esedékesség Napjáig az Eladó számláján 
feltüntetett bankszámlájára történő banki átutalással köteles megfizetni. Fizetés azon a 
napon tekintendő teljesítettnek, amelyen az Eladó bankszámláján a számla szerinti 
összeg jóvá lett írva. Késedelmes fizetés esetén az Eladó jogosult késedelmi kamatot 
követelni, melynek mértéke a Ptk. szerinti.  

12.2 Számlakifogás 
Vevő az esedékesség napját megelőző ötödik napig jogosult számlakifogást előterjeszteni, a 
nem vitatott részt azonban határidőre meg kell fizetnie. A kifogásnak a vitatott rész 
megfizetésére halasztó hatálya van. Ha bebizonyosodik, hogy a kifogás, vagy annak egy része 
alaptalan volt, az alaptalanul visszatartott részt az összeg megállapítását követő tíz (10) napon 
belül az Esedékesség Napjától számított késedelmi kamattal növelten kell megfizetni. Ha Vevő 
a számla kiegyenlítése után észleli, hogy hibás számlázás miatt túlfizetésbe került és ez 
bizonyítást nyer, Eladó a túlszámlázott összeget a beérkezés napjától számított késedelmi 
kamattal köteles Vevő folyószámláján azonnal jóváírni. 
 

13 ÁFA és egyéb adók  

13.1 ÁFA, hatósági díjtételek, zöld energia díj, rendszerhasználati díjak 
A Szerződéses Ár nettó ár, amely nem tartalmazza a KÁT-ot (zöldenergia), a kötelező 
pénzeszközöket, a rendszerhasználat díjait, a jövedéki adót és az ÁFA-t. Felek rögzítik, hogy a 
számlában szereplő, adó- és rendszerhasználati jellegű tételeket érintő jövőbeni változásokkal 
kapcsolatban a mindenkori jogszabályokat követik. 

 
14 Engedményezés  

14.1 Általános tilalom  
Egyik Fél sem jogosult a Szerződések alapján fennálló jogait és/vagy kötelezettségeit a másik Fél 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli engedményezni vagy azok harmadik személy által történő 
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átvállalásáról megállapodást kötni. Egyik Fél sem tagadhatja meg vagy tarthatja vissza 
indokolatlanul ezen hozzájárulását. 

 
15 Bizalmas információk  

15.1 Bizalmas információkra vonatkozó kötelezettség  
A 14.2 pont kivételével a Felek a Szerződések feltételeit („Bizalmas Információk”) nem 
hozhatják harmadik felek tudomására.  

15.2 Kivételek a Bizalmas Információkra vonatkozó rendelkezés alól  
Az alábbiak nem számítanak Bizalmas Információnak:  

(a) a másik Fél előzetes írásbeli engedélyével nyilvánosságra hozott 
információk; 

(b) az egyik Fél által a rendszerirányító, a MEKH és/vagy a hálózati 
engedélyesek és/vagy azok vagy a Felek igazgatói, alkalmazottai, szakmai 
tanácsadói, azok vagy a Felek bankjai vagy más pénzintézetei, minősítő 
intézet, vagy potenciális engedményezett tudomására hozott 
információk; 

(c) olyan információk, amelyek nyilvánosságra hozatalára valamely érvényes 
jogszabály, rendelkezés, tőzsdei, rendszerirányítói vagy hatósági szabály 
szerint vagy bírósági, illetve hatósági eljárással kapcsolatban került sor 
feltéve, hogy a Felek a jogszabályok szerint lehetséges és megengedett 
mértékig minden észszerű intézkedést megtesznek az információ 
nyilvánossá válásának korlátozása és a másik Fél haladéktalan értesítése 
érdekében; 

(d) olyan információk, amelyek a jelen 14. pont megsértése nélkül 
jogszerűen váltak vagy válnak nyilvánossá;  

(e) a Vevő nevét, tevékenységi körét, a szállítási időszak tartamát Eladó által 
történő referencia adás céljából, azzal, hogy az átvevő ezen információkat 
semmilyen módon nem adhatja tovább harmadik személy részére 

15.3 Lejárat  
A Feleknek a jelen 14. pont szerinti, a Bizalmas Információkra vonatkozó kötelezettsége egy (1) 
évvel a Szerződés megszűnése után szűnik meg. 
 

16 Irányadó jog, vitás ügyek rendezése és választott bírósági eljárás 

16.1 Jelen szerződésben használt kifejezéseket a VET rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. 

16.2 Irányadó jog  
A jelen Szerződésre, keletkezésére, tartalmára, megszűnésére, értelmezésére, valamint az 
abból eredő vagy azokkal kapcsolatos jogvitákra a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben 
nem szabályozott kérdésekben az Eladó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 
(ÁSZF) is irányadó, azzal, hogy jelen szerződésben foglaltakhoz képest az Üzletszabályzat és ÁSZF 
Vevő számára hátrányosabb rendelkezései a felek jelen Szerződéssel szabályozott 
jogviszonyában nem érvényesíthető.  Felek rögzítik, hogy a megajánlott villamos energia ár a 
futamidő egészére nézve fix ár, azon egyoldalúan módosítani nem lehet, még abban az esetben 
sem, ha az Eladó üzletszabályzata, vagy ÁSZF-je erre lehetőséget biztosít is. Felek kifejezetten 
kijelentik, hogy nem alkalmaznak olyan szerződéses feltételeket, amelyek bármilyen módon 
korlátozzák a versenyt, illetve a szerződés futam idejének lejártakor a szerződésből történő 
szabad kilépést, ide nem értve a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat, még ha ilyen feltételek 
a Eladó üzletszabályzatában vagy ÁSZF-jében szerepelnek is. 
Vitás ügyek rendezése:  
Vitás ügyeiket a Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Amennyiben ez 
mindkét Fél számára elfogadhatóan nem lehetséges, a Felek a jelen Szerződésből eredő minden 
vitás ügyük rendezésére a területileg illetékes bíróság illetékességét kötik ki. 
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17 Vegyes rendelkezések 

17.1 Értesítések és közlemények 
Az egyik Fél által a másik Fél részére küldött minden értesítés és számlaküldés írásban történik, 
és azt ajánlott levélben (másnapi kézbesítéssel vagy futár révén és a postaköltséget előre 
fizetve), faxon, vagy elektronikus levélben küldik meg a kapcsolattartó személyek címeire. A 
kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek jelen Szerződés 
tekintetében meghatalmazott személyeknek minősülnek. A másik Fél számára küldött írásos 
értesítés révén bármelyik Fél megváltoztathatja értesítési címét. Az írásos értesítéseket és 
számlákat az alábbi esetekben – ellenkező bizonyításig - kell úgy tekinteni, hogy azokat a másik 
Fél megkapta, és azok érvényesek: 

(a) személyes kézbesítés esetén azon a munkanapon, mikor a kézbesítés 
történt, vagy a kézbesítés napját követő első munkanapon, ha a 
kézbesítés napja nem munkanap; 

(b) postai ajánlott tértivevényes küldemény esetén az aláírással igazolt 
átvétel napján, vagy a feladás napját követő harmadik munkanapon, 
illetve ha a küldeményt egyik országból a másikba küldik, akkor a feladás 
napját követő ötödik munkanapon; vagy 

(c) faxüzenet formájában történő küldés esetén, és ha a faxüzenet megfelelő 
megérkeztét igazoló átviteli jelentés készül, akkor az üzenetküldés 
napján, amennyiben arra (a címzett időszámítása szerinti) 15:30 előtt 
kerül sor munkanapokon, illetve más esetben az üzenetküldés napját 
követő első munkanapon, 9:00 órakor, 

(d) elektronikus levél esetén a visszaigazolásban szereplő időpontban, 
amennyiben ez nem későbbi 15:30-nál, egyébként az üzenetküldés napját 
követő első munkanapon, 9:00 órakor. 
 

17.2 Módosítások 
A Szerződés minden módosítása és kiegészítése csak írásos formában, és mindkét Fél aláírásával 
történhet. 

 

17.3 A szerződés módosítása kizárólagosan a Kbt.141.§ foglaltak alapján lehetséges. 
 

17.4 Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a 
Kbt. 143.§ (1) bekezdésben foglaltak esetén. 
 

17.5 Vevő a szerződést köteles felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 
143.§ (3) bekezdésben foglaltak esetén. 

 

17.6 Részleges érvénytelenség 
Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármikor és bármely tekintetben 
jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, vagy azzá válik, akkor 
azáltal a jelen Szerződés többi rendelkezésének jogszerűsége, érvényessége vagy 
érvényesíthetősége semmilyen módon sem sérül, vagy csorbul, kivéve ha Felek/vagy bármelyik 
Fél a szerződést az érvénytelenné vált rész nélkül nem kötötték/kötötte volna meg. 

17.7 Jogszabályváltozás 
Amennyiben a jelen Szerződés megkötését követően a Jogszabályok, Szabályzatok vagy 
hatósági előírások változása következtében a Szerződés vagy annak bármely része a 
Jogszabályokkal és/vagy a Szabályzatokkal, hatósági előírásokkal összeegyeztethetetlenné, vagy 
azok szerint érvényesíthetetlenné válik, vagy pedig 3 (három) hónapon belül a Jogszabályokkal 
és/vagy a Szabályzatokkal összeegyeztethetetlenné vagy azok szerint érvényesíthetetlenné fog 
válni (kivéve ha a határozott idejű szerződésből három hónapnál kevesebb van hátra), a Felek 
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bármelyikének erről való tudomásszerzésétől számított 30 (harminc) napon belül  a Felek 
kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy módosítsák a Szerződéseket 
a jogellenesség vagy érvényesíthetetlenség kiküszöbölése érdekében a Felek eredeti 
szándékával összhangban. 

17.8 Az Eladó Üzletszabályzata, ÁSZF 
A Felek egyetértenek azzal, hogy a jelen Szerződés és mellékletei rendelkezései eltérhetnek az 
Eladó Üzletszabályzatától, ÁSZF-től és ezen eltérések a Felek kölcsönös akaratán alapszanak, 
jelen szerződés 15.2. pontjában foglaltakra is tekintettel. 

17.9 Nyelv:  
Jelen Szerződés magyar nyelven készült. Felek jogviszonyában a magyar nyelv az irányadó. 
Joghatás kiváltására csak magyar nyelvű, vagy hiteles magyar fordításban csatolt irat, 
nyilatkozat alkalmas.   

16.7   Nem minősül a jelen szerződés módosításának, ha az intézmények fenntartója a 
Szerződés hatálya alatt megváltozik, vagy a felhasználási helyek átcsoportosítása  
következik be az intézmények között.  

16.8    Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
 költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
 megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő 
 adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

16.9   Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

16.10 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről 
nem tekinthető joglemondásnak azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés 
következtében megilletik. 

 
A jelen Szerződést a Felek elolvasás, értelmezés és megértést követően, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Mellékletek: 1. sz. melléklet: Villamos energia adásvételi szerződés különös feltételei                             
                        2. sz. melléklet: A fogyasztási helyek felsorolása (dokumentáció szerint) 
Függelék: 1. sz. függelék: Meghatalmazott személyek, értesítési, számlázási címek 
 
 
Kaposvár, 2020. ………………………. 
 
 
 

 
_________________________________ 

Kaposvári Szakképzési Centrum 
Vevő 

 

_________________________________ 
Eladó 
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1. sz. Melléklet 
 Villamos energia adásvételi szerződés különös feltételei 

 
Jelen teljes ellátás alapú szerződés (a „Szerződés”) az 
(1) ……………………………………………………………… 

székhely: ……………………………………………….. 
cégjegyzékszám: …………………………………………… 
bankszámlaszám: …………………………………………… 
mint Eladó; (a továbbiakban: "Eladó") és a(z) 

(2) Kaposvári Szakképzési Centrum 
Székhely: ……………………………. 
Bankszámlaszám:  
mint Vevő (a továbbiakban: “Vevő”; az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a „Felek” és 
külön-külön: a „Fél”) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel jött létre: 

1 Definíciók és értelmezés 
1.1 A jelen Szerződésben nem definiált, nagybetűvel kezdődő szavak ugyanazzal a jelentéssel 

bírnak, mint az általános szerződési feltétekben. 
1.2 Jelen Szerződést az Általános szerződési feltételekkel összhangban kell értelmezni és 

alkalmazni.  
2 Hatályba lépés és a teljesítés kezdete 
2.1 Jelen Szerződés a Felek általi aláírásakor lép hatályba.  
2.2 A jelen Szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szállítási időtartam kezdő időpontja.  
3 Jelen Szerződés tárgya:  

Jelen Szerződés szerint az Eladó ellátja Vevőt annak érdekében, hogy kielégítse a Vevő teljes 
villamos energia igényét az alábbi 6.1 pontban meghatározott szállítási időtartamban, Vevő 
pedig jelen Szerződés szerinti árat fizet minden elszámolási mérési időegységben az 
elfogyasztott energiáért. 

3.1 Felhasználási helyek: 
Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei, a beszerzési eljárás dokumentációjábán 
megadottak szerint.   

3.2 Tájékoztatási kötelezettség 
3.2.1 A fenti 3.1 szakasszal összefüggésben a Vevő különösen az alábbi esetekben köteles 

tájékoztatni az Eladót: 
(I) rendszerszintű üzemzavar (black-out); és  
(II) hálózati rendszer problémák, az Elosztói engedélyes által előre jelzett 

szüneteltetések. 
3.2.2 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vevő az energia szükségletben előre nem 

látható változást tapasztal, haladéktalanul telefonon értesíteni köteles (a jelen 
Szerződés 1.sz. Függelékében felsorolt mobil telefonszámokon) az Eladó képviselőit, és 
jogi kötelező erő nélkül meg kell becsülnie az energia szükségletben beállt változás 
időtartamát. 

4 Szerződéses Ár 
Az Eladó által szállított villamos energia után a Vevő Szerződéses Árként:……………………HUF/kWh 
összeget köteles fizetni a Szállítási időtartam egészére. A Szerződéses ár nettó összeg, mely – az 
Eladó által adott ajánlat eltérő rendelkezése hiányában – nem tartalmazza: 

- zöldenergia (KÁT) díja 
- rendszerhasználat díja 
- kötelező pénzeszközök (kedvezményes villamos energia támogatása, kapcsolt 

termelésszerkezet átalakítás) 
- jövedéki adó 
- ÁFA 
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Az Eladó az ilyen, ajánlatban megjelölt, Szerződéses árban nem szereplő díjtételeket a Vevő részére 
kibocsátásra kerülő számlában a Szerződéses Áron felül érvényesíti hatósági árváltozás esetén is. Felek 
megállapítják, hogy az elszámolás tekintetében a Vevő tárgyhóra eső tényleges fogyasztását fogják 
alapul venni és a számla alapjául a Vevőnek a Szerződéses Ár szerint számított tényleges fogyasztása 
szolgál. 
 
5 A becsült villamos energia-fogyasztás mennyisége 

A jelen szerződés szerint a Határozott idejű szállítás időtartam alatt vételezni tervezett villamos 
energia mennyiség: 
Jelen szerződés melléklet 3. pontjára tekintettel: 1.276.620 Wh/év (2020.09.01-e 00:00 órától 
2021.08.31-e 24:00 óráig tartó időszak) alsó átvételi kötelezettség és felső vételezési korlát 
nélküli (nincs take or pay sáv, a fogyasztás bármely irányba szankciómentesen eltérhet) villamos 
energia szállítása a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott intézmények részére, teljes 
ellátás alapú szerződés keretében, amelyből a várható HMKE termelés 430.000 kWh/időszak és 
a napelemes háztartási méretű kiserőművek (HMKE) hálózatba táplált áramtermelésére a 
kereskedőnek átvételi kötelezettsége van külön szerződés keretében. Eladó kijelenti, hogy a 
szállítási időszak alatt a fogyasztási helyeken esetlegesen felszerelésre kerülő további 
fotovoltaikus áramtermelő berendezések (jellemzően háztartási méretű kiserőmű, HMKE) vagy 
más naperőmű által termelt, illetve betáplált villamos energiát rugalmasan kezeli és az 
elszámolások során figyelembe veszi. Vevő vállalja, hogy a fotovoltaikus kiserőművek 
üzembehelyezéséről, más napelemes betáplálásról haladéktalanul értesíti az Eladót. 
Az Eladónak meg kell határoznia és a Feleknek rendezniük kell minden, fizetési kötelezettséget a 
szállítási időtartam végétől számított 40 napon belül. 

6 Időbeli hatály és az átadás napja 
6.1 Határozott idejű szállítási időtartam 

2020.09.01. 00:00 órától 2021.08.31. 24:00 óráig.  
7 Mérlegkör tagság 
7.1 A Határozott idejű Szállítási időtartam kezdőnapjától jelen Szerződés időtartama alatt a Vevő az 

Eladó mérlegkörének tagja 
7.2 A Vevő elismeri, hogy a Rendszerirányító utasításokat adhat az Eladó részére, amely utasítások 

érinthetik a Vevő működését. A Vevő ezennel beleegyezik abba, hogy követi az Eladó 
Rendszerirányító nevében tett utasításait.  

7.3 A Kereskedelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően egy felhasználási hely kizárólag egy 
mérlegkörhöz tartozhat. Következésképpen, a jelen Szerződés hatálya alatt a Vevő nem köthet 
újabb mérlegkör tagsági szerződést a Felhasználási Helyek vonatkozásában.  

7.4 Felek rögzítik, hogy az Eladó mérlegkör tagságért külön díjat nem számol fel, azt a Szerződéses 
Ár tartalmazza. 

8 Általános szerződési feltételek 
8.1 Jelen Szerződés aláírásával a Felek kijelentik, hogy az Általános szerződési feltételek tartalmát 

megismerték és azt magukra nézve teljes egészében kötelezőnek tartják. 
8.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott minden kérdésben az Általános szerződési feltételek, 

illetve az Eladó Üzletszabályzatának, ÁSZF-nek rendelkezései az irányadóak tekintettel a 
szerződés 15.2 pontjában írtakra is. 

9 Vegyes rendelkezések 
9.1   Eladó köteles a belépő fogyasztókat az elosztói engedélyes felé bejelenteni. 
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A jelen szerződést a Felek elolvasás, értelmezés és megértést követően, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag írták alá.  
 
Kaposvár, 2020. ………………………. 
 
 
 

 
_________________________________ 

Kaposvári Szakképzési Centrum 
Vevő 

 

_________________________________ 
Eladó 
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2. számú melléklet 
 

Fogyasztási helyek felsorolása 
 

(ecxel táblázat, beszerzési dokumentáció szerint) 
 
  



33 
 

 
 
1. sz. Függelék 

 
Meghatalmazott személyek és értesítési számlázási és fizetési címek 

 
10 Az Eladó részéről meghatalmazott személyek 

Villamosenergia értékesítési ügyek: 
1. kapcsolattartó 2. kapcsolattartó 

név:   név:  

beosztás:   beosztás:  

cím:   cím:  

mobil:  mobil:  

fax:  fax:  

email:   email:  
 
 

11 A Vevő részéről Meghatalmazott személyek 
Villamosenergia értékesítési ügyek: 

1. kapcsolattartó 2. kapcsolattartó 

Név  név:  

Beosztás:   beosztás:  

cím:   cím:  

telefon:   telefon:  

mobil:  mobil:  

fax:  fax:  

email:   email:  
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VI. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, 
EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE 

 
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlatához a következő dokumentumokat, 
igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolnia. A dokumentumok (az alkalmasság igazolásához 
esetlegesen benyújtott kezességvállaló nyilatkozatot kivéve) egyszerű másolatban is benyújtatók. Az 
ajánlattevő (közös ajánlattevők), alvállalkozók saját maguk által előírt nyilatkozatai az eredeti ajánlati 
példányban eredeti példányban nyújtandóak be. 
 
FORMAI KÖVETELMÉNY  
 
Elektronikus nyilatkozatokat vonatkozásában: 
 

1. Az előírt elektronikus nyilatkozatokat az EKR felületen kell az adott űrlapon megtenni  
 
 
 

Elektronikus űrlappal nem rendelkező nyilatkozatokat és egyéb dokumentumok: 
 

 

1. Ajánlatkérő által előírt, elektronikus űrlappal nem rendelkező nyilatkozatokat cégszerűen aláírt 
formában kell feltölteni az EKR felületre, az adott eljáráshoz. 

 

 
TARTALMI KÖVETELMÉNY 
 
Elektronikus űrlapon megtett nyilatkozatok: 
 

1.  Felolvasólap 
 

Elektronikus űrlap 

2.  Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
 

Elektronikus űrlap 

3.  Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
 

Elektronikus űrlap 

4.  Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében 
 

Elektronikus űrlap 

5.  Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában 
 

Elektronikus űrlap 

6.  Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 
 

Elektronikus űrlap 

7.  Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében 
 

Elektronikus űrlap 

8.  Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében 
 

Elektronikus űrlap 

9.  Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan 
 

Elektronikus űrlap 

10.  Nyilatkozat üzleti titokról 
 

Elektronikus űrlap 
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Nem elektronikus űrlapon megtett nyilatkozatok és dokumentumok: 
 

1.  Nyilatkozat érvényes villamosenergia-ipari kereskedelmi 
engedélyről 
 

A1. számú melléklet 

2.  Amennyiben az ajánlatban nem elektronikus nyilatkozat 
benyújtására is sor kerül, abban az esetben ezen nyilatkozatot 
cégszerűen aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási 
nyilatkozata (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás-mintája, egyszerű másolat formájában. 
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VII. NYILATKOZATMINTÁK - BENYÚJTANDÓ AJÁNLATHOZ 
 

Ajánlatkérő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy jelen dokumentáció részeként rendelkezésre 
bocsátott iratminták alkalmazása nem kötelező, azonban ajánlattevők felelőssége az általuk használt 
iratminták tartalmi megfelelősségének biztosítása. 
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A1. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
ÉRVÉNYES VILLAMOSENERGIA-IPARI KERESKEDELMI ENGEDÉLYRŐL 

 
A „Villamosenergia beszerzése a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei részére” címen és HKT-
025/2020. azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre 
jogosult neve), mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselője 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt, a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes villamosenergia-ipari kereskedelmi engedéllyel 
 
 

 rendelkezünk  
 

Az engedély száma: ………………………. 
 

 nem rendelkezünk 
 

 
A kívánt lehetőséget aláhúzással, bejelöléssel kérjük megjelölni, vagy törölje a nem kívánt 

lehetőséget, igenlő válasz esetén adja meg nyilvántartásban szereplő engedély számát. 
 

  
 
Kelt: 
 
 
 

 cégszerű aláírás 
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VIII. A KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA 
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE 

 
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlatához, illetve Ajánlatkérő külön felkérésére 
a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolnia. A dokumentumok (az 
alkalmasság igazolásához esetlegesen benyújtott kezességvállaló nyilatkozatot kivéve) egyszerű 
másolatban is benyújtatók. Az ajánlattevő (közös ajánlattevők), alvállalkozók saját maguk által előírt 
nyilatkozatai az eredeti ajánlati példányban eredeti példányban nyújtandóak be. 
 
TARTALMI KÖVETELMÉNY 
 
Nem elektronikus űrlapon megtett nyilatkozatok és dokumentumok: 
 

1.  Referencia nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3) pont M1) 
alpontjának igazolására 
 

I1. számú melléklet 
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IX. NYILATKOZATMINTÁK – A KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN 
FELHÍVÁSÁRA TÖRTÉNŐ IGAZOLÁSHOZ 

 
Ajánlatkérő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy jelen dokumentáció részeként rendelkezésre 
bocsátott iratminták alkalmazása nem kötelező, azonban ajánlattevők felelőssége az általuk használt 
iratminták tartalmi megfelelősségének biztosítása. 

  



40 
 

I1. számú melléklet 

REFERENCIA NYILATKOZAT 
 

 
A „Villamosenergia beszerzése a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei részére” címen és HKT-
025/2020. azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre 
jogosult neve), mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselője ez úton nyilatkozom, hogy a jelzett közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás III.1.3) M1) pontjának igazolására az alábbi referenciával (referenciákkal) 
rendelkezünk: 

 
 

Megrendelő neve: 
 

………………………. 

Megrendelő székhelye: 
 

………………………. 

A referenciát igazoló személy neve: 
 

………………………. 

A referenciát igazoló személy beosztása: 
 

………………………. 

A referenciát igazoló személy telefonszáma: 
 

………………………. 

A teljesített szállítás pontos megnevezése, 
annak tárgyának megadásával (villamos 
energia): 
 

………………………. 

A teljesítés során leszállított mennyiséget 
(kWh): 
 

……………. kWh 

A teljesítés ideje (kezdő időpontja – 
év/hó/nap): 
 

………………………. 

A teljesítés ideje (befejező időpontja – 
év/hó/nap): 
 

………………………. 

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

Igen / Nem 

 

A szükséges mennyiségű referencia igazolásához a fenti blokk szükség szerint többszörözhető. 

 
Kelt: 
 
 
 

 cégszerű aláírás 
 


