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Előterjeszt és 

500 . számú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
az "Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása az alábbiak miatt indokolt. 

A Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 1487/2015. (VII. 21.) 
Korm. határozat értelmében elfogadásra került az elektromobilitás hazai ösztönzéséről szóló 
Jedlik Ányos Cselekvési Terv, és a nemzetgazdasági miniszter feladatot kapott arra, hogy 
gondoskodjék az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra 
kiépítéséről és az elektromos mobilitás terjedését szolgáló mintaprojektek indításáról a 
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek terhére. Az elektromobilitás 
elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország üvegházhatású gázkibocsátásának 
mintegy 15%-át kitevő, a végső energiafelhasználás egynegyedéért felelős közlekedési 
szektor környezetkímélöbb és energiahatékonyabb lehessen. Az elektromos járművek 
elterjedésével elsősorban a városi életminőség javulhat, csökkenhet hazánk energiaimpartja 
és fosszilisenergia-felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként működő 
elektromobilitás előremutató módon, az országos villamosenergia-rendszer kiemelkedő 
fejlesztési irányává válhat. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) személyi hatálya alá tartozik, és a becsült érték eléri a közbeszerzési 
értékhatárt, közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. Az Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a "Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok 
részére" program keretében. A vissza nem térítendő támogatás megítélése esetén a töltök 
vételárát és telepítési költségét legfeljebb 100%-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium 
finanszírozza támogatási előleg formájában. A szállítási és üzembehelyezési költséget, 
valamint az ötéves üzemeltetési díjat az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza, mivel 
arra nem igényelhető támogatás. 

Mivel még nem került megítélésre a támogatás, az Önkormányzat feltételes közbeszerzési 
eljárást ír ki, azaz a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a támogatásra irányuló 
igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan 
körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 

A várható költségek figyelembevételével a beszerzés nettó 26 OOO OOO Ft összegű előzetesen 
becsült nettó értékkel kerül meghatározásra, amely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása 
kötelező, hiszen a becsült érték meghaladja a nettó 8 millió Ft összegű közbeszerzési 
értékhatárt. 



A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a közbeszerzési tanácsadással 
megbízott Dr. Magyar Adrienn - a vezetői egyeztetést követően - a Jegyzői Főosztály 
közreműködésével elkészítette az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint 
üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az eljárást megindító felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képező szerződés tervezetét 

II. Hatásvizsgálat 

A közbeszerzési eljárás eredményes lezárultát követően - a szerződéskötési moratórium 
betartásával- meg lehet kötni a szerződést a nyertes ajánlattevőveL 

III. A végrehajtás feltételei 

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívása a Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott, a 113. 
§(l) bekezdése szerinti nyílteljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra. 

A Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az eljárást 
megindító döntését név szerinti szavazással kell meghoznia. 

IV. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. november ,,j~:' 

Törvényességi sze!Jlpontból ellenjegyzem: 

Dr. z bó Krisztián 
jegyzó 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

... /2016. ( ... ... )határozata 
az "Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, 
valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Bizottság az "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész szerinti nemzeti 
eljárásrendben lefolytatásra kerülő, a 113. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l. mellékleta .. .12016. ( ..... .) GPB határozathoz 

A "Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 
tárgyú, a Kbt. III. rész, 113. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés eljárás 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍV ÁSA 

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni: 

dr. Magyar Adrienn 
email: magyar.adrienn2@upcmail.hu 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) III. rész, 113. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 

3. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, elektronikusan bocsátja 
rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjától elérhetőek az alábbi linken: 
http://kobanya.hu/?module=news&action=list&fname=elektromos auto 

A gazdasági szereplők az eljárás iránti érdeklődésüket a Közbeszerzési Hatóság honlapján 
található összefoglaló tájékoztatásban meghatározott elérhetőségeken jelezhetik 

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi 
határidő lejártáig. 

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Szolgáltatás megrendelés 

5 db a 2014/94/EU irányelvben meghatározott "A" típusú elektromos autó töltőberendezés 
(gyorstöltő) szállítása és telepítése, valamint 60 hónapig történő üzemeltetése. A telepítés 
magában foglalja a parkolófestést, a táblák legyártatását és elhelyezését is a töltőhely 
kialakítása mellett. 

Az elektromos töltőnek csatlakozási lehetőségenként legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett kell 



lehetövé tennie egy elektromos jármű villamos energiával történő feltöltését. 

A forgalomtechnikai terv és a hálózatcsatlakozási terv elkészíttetése nem képezi az ajánlattevő 
feladatát. 

Az ajánlattevő feladata az esetleges burkolatbontás során keletkező, általa termelt hulladék 
elszállítása, kezelése. 

A beruházásnak az üzembehelyezést (megvalósítást) követő 60 hónapig fenn kell maradnia. 

A fenntartási időszak alatt minimum 99,5%-os rendelkezésre állást (kivéve vis maior) és 24 
órás távfelügyeletet kell biztosítani. A fenntartási időszak kezdete az üzembehelyezés napja. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a 
dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a 
"vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. 

Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 
További tárgyak: 

65320000-2 
51111000-3 
31158000-8 
31681500-8 

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
be adására. 

Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt a szolgáltatás komplexitásamiatt és gazdasági ésszerűségből 
nem biztosítja. 

7. A szerződés időtartama: 

A telepítés és üzembe helyezés határideje a hálózatcsatlakozási engedély meglététől számított 
120 naptári nap. Az üzemeltetés időtartama az üzembehelyezéstől számított 60 hónap. 

8. A teljesítés helye: Magyarország, Budapest X. kerület 

A telepítés 5 helyszíne: 



l. Budapest X. kerület Városközpont, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) környéke 

2. Budapest X. kerület Sibrik Miklós út- Mádi utca sarok 
3. Budapest X. kerület Zágrábi utca, a Terasz lakóparkhoz és annak a következő, építendő 

ütemeihez közel 
4. Budapest X. kerület Gyakorló köz, az újonnan épített halszálkás parkolók eleje, 
5. Budapest X. kerület, Jászberényi út 82. szám 

NUTS-kód: HU 101 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A szerződés szerinti és a Kbt. 135. § (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés ellenértékének 
kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. §(5) bekezdése 
szerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a 
szerződéstervezetben részletesen meghatározottak figyelembevételével. 

Akifizetésre megfelelőerr irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 
§-ban foglaltak. 

A nyertes ajánlattevő az üzemeltetési díj tekintetében 60 hónapon át havi l db számla 
benyújtására jogosult a teljesítést követően, a tárgyhó utolsó napján. A havi üzemeltetési díj 
mértéke nem változik az üzemeltetés 60 hónapos időtartama alatt. A számla mellékletét képezi 
az adott hónapban elvégzett karbantartások és hibajavítások jegyzéke. 

A nyertes ajánlattevő az üzembe helyezést követőenjogosult egy összegben kiszámiázni a töltők 
és a telepítés, valamint az üzembehelyezés és az egyszeri installálás költségét. A számla 
mellékletét kell képeznie egy számlarészletezőnek, amelyen a berendezések és a kapcsolódó 
szolgáltatások tételesen fel vannak tüntetve, az elszámolható és nem elszámolható költségek 
elkülönítéséveL 

A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 

A beruházást ajánlatkérő a Jedlik Ányos Terv keretében, részben hazai támogatásból valósítja 
meg. A töltők vételára és a telepítés díja legfeljebb 100%-ban támogatott az aláírásra kerülő 
támogatási szerződés szerint. A szállítási és üzembehelyezési költséget, valamint a 60 hónapnyi 
üzemeltetés díját az ajánlatkérő saját forrásból fizeti meg. 

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, egy összegben folyósítandó támogatási 
előleg formájában 

Támogatás csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok beépítésére 
vonatkozik, így ajánlatkérő csak azt fogadja el a teljesítés során. A beruházás költségvetésében 



csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169-172. §-aiban 
meghatározott feltételeket maradéktalanul kielégítő, számlákkal igazolt költségek számolhatóak 
el. 

Az üzemeltetési díj tekintetében a teljesítés időpontjára irányadó az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

10.Kizáró okok 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában foglaltakat 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. §i) pont ib) alpontja és a 10. §g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 7. §-a szerinti- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált- egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek 
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 
(l) bekezdése szerint. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja: "a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont 
kb) afpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 
melyet nemjegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVl törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontjaszerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a/pontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;" 

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpont: "Nem Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. §(l) bekezdés k) pont kb) afpontja tekintetében az 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül
e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha 
az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 



pénzmosásról szóló törvény 3. §r) pont ra)-rb) vagy re )-rd) atpontjaszerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §r) 
pont ra)-rb) vagy re )-rd) afpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni" 

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá 
a kizárá ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §(2) 
bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontja szerinti kizárá okok hatálya alá tartozó 
alvállalkozót.A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta 
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

A kizárá okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi 
keltezésűnek kelllenniük 

A kizárá okok igazolására egyebekben a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadó ak. 

ll. Alkalmassági követelmények 

Pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény: 

P l. Alkalmas az ajánlattevő, ha a pénzügyi intézményei által vezetett pénzforgalmi számláinak 
egyikén sem fordult elő a felhívás megküldését megelőző 6 hónapban 5 napot meghaladó sorba 
állítás. 

Igazolási mód 
A Pl. alkalmassági követelmény a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (l) bekezdés a) 
pontja alapján igazolható a pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 6 hónapra vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; attól 
függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 

Ml. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik ldb csere gyorstöltővel és alkalmas, ha 
rendelkezik l db, folyamatos on-line megjelenítést lehetövé tevő megfigyelő szoftverrel, amely 
alkalmas a töltőállomás állapotkijelzésére és távkarbantartásra, valamint a meghibásodás esetén 
azonnali értesítésre. 

M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik l fő, erősáramú tapasztalattal rendelkező, ELMŰ 
által regisztrált villanyszerelővel. 
Igazolási mód: 

Ml. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján az alkalmasság 



igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki 
felszereltség leírásával. 

M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §(3) bekezdés b) pontja alapján az alkalmasság 
igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen aminőség-ellenőrzésért 
felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket 
be kíván vonni a teljesítésbe. Ekörben, kérjük csatolni a szakember saját kezűleg aláírt részletes 
szakmai önéletrajzát, képzettségének/végzettségének igazolását és rendelkezésre állási 
nyilatkozatát. A szakember önéletrajzából egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő 
alkalmazottja vagy alvállalkozóként kerül bevonásra. 

Ajánlattevőnek az ajánlatában elegendő arról nyilatkoznia, hogy megfelel a felhívásban előírt 
alkalmassági követelményeknek. Az igazolásokat az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt 
csak a nyertes ajánlattevőnek szükséges benyújtania az ajánlatkérő külön felhívására. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy 
felel meg. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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) bekezdésben 
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. 

Irányadó továbbá a Kbt. 65.§ (ll) bekezdése. 

Ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni műszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt. 67. 
§(l) bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
előírt alkalmassági követelményeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján 
az ajánlatkérő felhívására az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt köteles igazolni 
fentiek szerint. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő 
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

Ha az értékelési szempontokra figyelemmellegkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy 
az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosításkérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 



értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az 
igazolások benyújtására. 

12. Szerződést megerősítő biztosítékok 
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás. 

Késedelemnek tekintendő, ha a nyertes ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - nem 
telepíti üzemkész állapotban az 5 db töltőt a hálózatcsatlakozási engedély meglététől számított 
120 naptári napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 100 OOO Ft. 
Ajánlatkérő a késedelmi kötbért maximum 15 napig érvényesíti, azt követően jogosult a 
szerződés felmondására - vagy amennyiben a teljesítés meg sem kezdődött, az attól való 
elállásra- és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, a 
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a meghiúsulással 
érintett szolgáltatás nettó értékének 25%-a. 

Hibás teljesítésnek minősül, ha nem teljesül a 99,5%-os rendelkezésre állási mutató. Ez esetben 
ajánlatkérő minden kiesett O, l% rendelkezésre állási időért l 00 OOO Ft hibás teljesítési kötbért 
érvényesít alkalmanként. A hibás teljesítési kötbért ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt 
összesen legfeljebb l OOO OOO Ft erejéig érvényesíti, azt követőenjogosult a szerződés azonnali 
hatályú felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

Az ajánlattevőnek a 60 hónapos üzemeltetési időszak alatt folyamatosan biztosítania kell az 
alkatrészellátást és a rendszer - külső behatáson, rongáláson kívüli - meghibásodásából, 
amortizációjából eredő hibajavítást, amelynek költségét az üzemeltetési díj tartalmazza. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet 
tartalmazza. 

13. Az ajánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha 

a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles 
mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

14. Hiánypótlás: 

A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 

15. Az ajánlatok értékelési szempontja: Legjobb ár-érték arány az alábbi értékelési 
részszempontok szerint: 

értékelési szempont súlyszám 
l. l db töltő vételára (HUF) 15 
2. egyszeri telepítési díj/töltő (HUF) 5 
3. egyszeri szoftver installálás költsége 2 

(HUF/töltő) 

4. havi üzemeltetési díj/töltő (HUF) 28 



5. a hibaelhárítás megkezdésének 40 
határideje kiérkezéssel együtt (fél óra 
pontossággal megadva, legfeljebb az 
észleléstől számított 4 óra) 

6. a töltőház élettartama (minimum 5 10 
év) 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó határa l pont, felső határa l O pont. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az l, 2, 4. részszempont esetén a fordított arányosítás módszere 
szerint értékeli a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 
61. számában; 2012. június l. napjánjelent meg) III. fejezet A. l. ba) pont alapján. A pontszám 
számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám= legkedvezőbb ajánlati elem l vizsgált ajánlati 
elem x (a maximális adható pontszám - a minimális adható pontszám) + l. Ajánlatkérő a 
legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig 
arányosan kevesebb pontszárnot, de legalább a minimálispontszámot adja. 

Ajánlatkérő az 5. részszempont esetén az abszolút értékelés médszerét alkalmazza a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 
2012. június l. napjánjelent meg) III. fejezet B) pontja alapján az alábbiak szerint: 

4 órán belüli hibaelhárítás megkezdés: l pont 
3,5 órán belüli hibaelhárítás megkezdés: 2 pont 
3 órán belüli hibaelhárítás megkezdés: 3 pont 
2,5 órán belüli hibaelhárítás megkezdés: 5 pont 
2 órán belüli hibaelhárítás megkezdés: 7 pont 
1,5 órán belüli hibaelhárítás megkezdés: 8 pont 
l órán belüli hibaelhárítás megkezdés: l O pont 

Kérjük, részletes útvonaltervvel szíveskedjék bemutatni az ajánlatban, hogy az ajánlattevő a 
megajánlott határidőn belüli kiérkezést milyen módon kívánja teljesíteni! 

A 4 órán túli hibaelhárítás megkezdést tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő érvénytelenné 
nyilvánítja. 

Ajánlatkérő a 6. részszempont esetén az abszolút értékelés médszerét alkalmazza az alábbiak 
szerint: 

a töltőház élettartama 5 év: l pont 
a töltőház élettartama 7 év: 2 pont 
a töltőház élettartama 9 év: 3 pont 
a töltőház élettartama ll év: 4 pont 
a töltőház élettartama 13 év: 5 pont 
a töltőház élettartama 15 év: 6 pont 
a töltőház élettartama 17 év: 7 pont 
a töltőház élettartama 18 év: 8 pont 
a töltőház élettartama 19 év: 9 pont 



a töltőház élettartama 20 év vagy attól több: l O pont 

Ajánlatkérő a pontszámokat- tört értékesetén-két tizedesjegyre kerekíti. A fenti módszerrel 
értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a 
felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az 
ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az 1-4. részszempontokra adott ajánlati áraknak tartalmaznia kell a szolgáltatás ellátásával 
összefüggésben felmerülő valamennyi költséget és a vállalkozó nyereségét. Az ajánlati árnak 
nem kell tartalmaznia az áfát és a villamos hálózatcsatlakozási díjat, a forgalomtechnikai terv 
és a hálózatcsatlakozási terv elkészítésének költségét, valamint a hatósági eljárások díjait. 
Ajánlattevő csak az ajánlatában megadott díjra (és az áfára) tarthat igényt, azonfelül további 
költséget ajánlatkérővel szemben nem érvényesíthet, kivéve a hatósági eljárások díjait, 
amennyiben az ajánlattevő jár el az illetékes hatóságoknál, közüzemi szolgáltatóknál az 
ajánlatkérő nevében. Ajánlatkérő a hálózatcsatlakozási díjat közvetlenül az elosztói 
engedélyesnek, a forgalomtechnikai és a hálózatcsatlakozási tervet pedig a tervezőnek fizeti 
meg. 

16. Az ajánlattételi határidő: 2016. december 5-e 9 óra 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 131. 
szobában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon 9-13 óráig, az ajánlattételi határidő 
lejártának napján 8.30 órától- 9 óráig. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő ll 02 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. címére 
kérjük az ajánlatokmegküldéséta 22.1 O. pontban meghatározott felirattal ellátva. 

17. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: 2016. december 5-e 9 óra 

18. Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az I. emelet 100. számú 
tárgyalóban 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

19. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
Nem. 

20. Ajánlatkérő a beszerzés egy részét támogatásból kívánja megvalósítani a Jedlik Ányos 
Terv, Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére keretében. 
Ajánlatkérő támogatási igényt nyú,jt be, erre tekintettel a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján 
az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja. 

21. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti az ajánlattevőket 



22. Kiegészítő információk 

l) A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott 
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. 

3) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkeznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 

4) A Kbt. 66. §(5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, székhelye, 
valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülnek). 

5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 
30 nap. 

6) Ajánlatkérő jelen eljárást nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

7) Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös ajánlatot, amelynek 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.A közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

9) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények: az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárjamind ajánlattevő, 
mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

l O) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelőerr elkészítenie és benyújtania: 

• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a rnatricát 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, de lehet számozni. 

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

• az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot 
teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével -
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a papír 
alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható 
.pdf formátumú fájl( ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arról, 
hogy az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya egymással mindenben 
megegyezik. 

Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során. 

• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• 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; 

• a zárt csomagon: Ajánlat: "Elektromos autó töltó'k beszerzése, telepítése és 
üzemeltetése" valamint: "Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő 
lejártakor bontható fel!" megjelölést kell feltüntetni. 

ll) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

12) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség 
ajánlattevőt terheli. 

13) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával 
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

14) Akiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a és 114. §(6) bekezdése az irányadó. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző harmadik naptári napot (tájékoztatás megküldésére ), 
feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik naptári 
napig megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 

15) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

16) Irányadó idő: a teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi időszerint értendő. (CET) 



17) Árfolyamok: az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok 
tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 
bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon 
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az 
Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 

18) Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a 
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját 
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő 
elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt igazolási módok helyett. 
Ajánlatkérő a Pl., Ml. és M2. feltételtaminősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg. 

19) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

20) Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (ll) bekezdésében foglalt lehetőséggeL 

21) Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó! 

22) Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket 
(személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy 
előszerződéses kötelezettségvállalást Az alkalmasságot igazoló szervezet 
bemutatására vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni! 

23) Ajánlattevőnek ajánlatához részletes műszaki-szakmai leírást kell csatolnia a 
megajánlott töltőről és szoftverről. 

24) Vonatkozó jogszabályok: 1487/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet, 2014/94/EU irányelv, 
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK irányelv, 65112014/EU 
bizottsági rendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. 
évi CLXXXI. törvény, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, az 
államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 
2007. CXXVII. törvény, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény, az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 
szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet. 

25) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az üzembe helyezéstől számított 60 
hónap időtartamra az alkatrészellátás és a hibajavítás vállalásáróL 



26) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn, lajstromszám: 
00377 

21. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2016. november 24. 



2. melléklet a . ..12016. (. .... .) GPB határozathoz 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

"ELEKTROMOS AUTÓ TÖLTÖK BESZERZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE, VALAMINT 
ÜZEMEL TE TÉSE" 

tárgyú, a Kbt. III. rész, 113. §(l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés eljárás 
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l) ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

Jelen közbeszerzési eljárásra a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
rendelkezései az irányadóak. 

l) Közös ajánlattétel 

Kbt. 35. §(l)" Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi 
jelentkezést. 

(2) Az (l) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a köz ös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], 
a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
aján/attevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 
aján/attevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] 
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

(6) A köz ös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szerepi ők személyében az 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 
szervezet alapításához. " 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) 
bekezdés]. 

2) Értelmező rendelkezések 

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

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja. 

üzleti titok: 
Kbt. 44. § (l) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 
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. 
(2) Az (l) 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 információszabadságrói szóló 20 ll. évi C XII. 
törvény 27. §(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 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, szak emberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 
a leírásnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) 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 (l) bekezdésben 
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meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak 

(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 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló- a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó- részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során 
az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

2. A Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 

Az adózásra, a kömyezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken: 

3. Az érintett hatóságok központi elérhetőségei: 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 

E-mail: MMI foigazgato-helyettes@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0402 
Fax: (06 l) 433-0455 

• Munkaügyi Főosztály 
E-mail: munkaugyi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0391 
Fax: (06 l) 433-0457 

• Munkavédelmi Főosztály 
l 086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 299-9090 
Fax: (06 l) 299-9093 

• Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
E-mail: titkarsag@omfi.hu 
Telefon: (06 l) 459-3050 
Fax: (06 l) 459-3059 

• Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

• Hatósági nyilvántartás: 
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

• a területi kirendeltségek elérhetőségek az alábbi intemet-címen találhatók: 
http:/ /www.ommf.gov.hulindex.html?akt_ menu=206 
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- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és 
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen találhatók 

- MBH:ll45 Budapest, Columbus u. 17-23., tel: 06-1-301-2927,06-1-301-2943, 
http:/ /www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid= l &sid=O&hkl=276&lng= l 
email: hivatal@mbfh.hu 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-
428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-l-428-53-82, www.nav.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága (1134 Budapest, 
Dózsa György út 128-132., Telefonszám: +36 (l) 427-3200, Fax: +36(1)427-3998) 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. Telefonszám: +36 (l) 412-5400 
email: ebpavig@nav.gov.huFax: +36 (l) 412-5551 
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf.: 45. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
1096 Budapest, Haller u. 3-5. 
Telefonszám: +36 (l) 299-4000 
Fax: +36 (l) 299-5142 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 
Telefonszám: +36 (l) 467-7100 
Fax: +36 (l) 460-7727 

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-l-224-91-
63., www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234 

tel: 06-1-328-5862 
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Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 

1056 Budapest, Váci u. 62-64. 
Tel: (l) 485-6924, (l) 485-6945 
Fax: (l) 237-4882 
Email: eoh.titkarsag@bfkh.gov.hu 

- illetve fenti hivatalok teljesítés helyszínén található kirendeltségein 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn (levelezési cím: 
1076 Budapest, Jobbágy u. 5-9. B/1111., email cím: magyar.adrienn2@upcmail.hu, 
lajstromszám: 00377) 
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NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 

csatolandó dokumentum oldalszám 

felolvasólap 

kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat 

Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kkv minősítésről 

Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról 

nyilatkozat alkalmasságot igazoló szervezetről, alkalmassági 
követelmény megjelölése 

alkalmasságot igazoló szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés az 
erőforrások rendelkezésre állásáról 

nyilatkozat pénzügyi-gazdasági és műszaki alkalmassági feltételeknek 
való megfelelésről 

aláírási címpéldány vagy aláírás-minta 

nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

meghatalmazás a nyilatkozatok aláírására (adott esetben) 

változásbejegyzési kérelem és cégbírósági érkeztető igazolás másolata 
(adott esetben) 

idegennyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben) 

nyilatkozat 60 hónap alkatrészellátás és hibajavítás vállalásáról 

részletes műszaki ajánlat 

részletes útvonalterv 

l db elektronikus ajánlat 

felhívásban előírt egyéb dokumentumok 
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l. Felolvasólap 

Tárgy: "Elektromos autó töltó'k beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 

Ajánlattevő neve: 

Székhely: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 

értékelési szempont 
l. l db töltő vételára (HUF) 
2. egyszeri telepítési díj/töltő (HUF) 
3. egyszeri szoftver installálás költsége 

(HUF /töltő) 
4. havi üzemeltetési díj/töltő (HUF) 
5. a hibaelhárítás megkezdésének 

határideje kiérkezéssel együtt (fél óra 
pontossággal megadva, legfeljebb az 
észleléstől számított 4 óra) 

6. a töltőház élettartama (minimum 5 
év) 

Dátum: .............................. . 

ajánlat 

cégszerű aláírás 
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2. Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
(Kbt. 62.§ (l) g)-k) és m) pontjai, valamint 67.§ (4) bekezdése) 

Alulírott ............................. , mint a .................................... (Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a "Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt vállalkozással szemben nem állnak fenn a 
felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott következő 
kizáró okok: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. §(2) bekezdés t) pontja alapjánjogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálataesetén-a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak 
nem megfelelő adatot szalgáltat (a továbbiakban: hamisadat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, akizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismemie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
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kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) 
pont ra)-rb) vagy re )-rd) al pontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll. 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulásta gazdasági szereplő kizárásán 
kívül nem lehet más módon orvosolni. 

A Kbt. 62.§ (l) bekezdés kb) alpontjában foglaltaknak és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
17. § (l) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő 
(a megfelelő aláhúzandó): 

-olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, 

-olyan társaságnak minősül, amelyet nemjegyeznek szabályozott tőzsdén, 

Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
akkor 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 tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatása: 

........................................................................... , 

r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 8:2. §(4) bekezdésében meghatározott módon- közvetve a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)19 az a természetes személy, akijogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 
rendelkezik, 

re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
l. aki az alapítvány vagyana legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében 
eljár 
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nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa az általam képviselt gazdasági szereplőnek. 

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a 
szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontjai szerinti 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

Dátum: 

cégszerű aláírás 
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3. Nyilatkozat a Kbt. 66. §(2), (4), (6) bekezdése tekintetében 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője az 
"Elektromos autó töltó'k beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése érdekében 

l. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe1

: 

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. §(6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi- ajánlattételkor már ismert- alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni: 

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy maradéktalanul elfogadom az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valarnint az annak részét képező szerződéstervezet 
feltételeit. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges 
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólaporr rögzített ár alkalmazásával. 
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció rnellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel 
teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk 

D a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
.......................................... -vállalkozásnak2 rninősül/ 

D nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá 3. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 

1 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 

2
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint- a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek 

tanulmányozását követően kérjük megadni. 
3 

A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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4. MEGHATALMAZÁS 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazem 
_________ (szig. sz.: ; szül.: ; an.: ; lakcím: 
_____________ __,, hogy az "Elektromos autó töltök beszerzése és 
telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyban készített ajánlatunkat aláírásávallássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőj ének aláírása) 

Előttünk mint tanúk előtt: 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 

( meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 
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-------------------

5. Nyilatkozat elektronikus és papír alapú példány egyezőségéről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyilatkozom, hogy az általam benyújtott ajánlat papíralapú és elektronikus példánya 
egymással mindenben szó szerint megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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-------------------------------------------------

6. NYILATKOZAT ERŐFORRÁS SZERVEZET BEVONÁSÁRÓL 

Alulírott ......... ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alábbi 
kapacitást nyújtó szervezet( ek)et kívánjuk igénybe venni 4: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakemberek- azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre 
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor 
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési 
munkát, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (l) 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 Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(sajátkezű aláírás) 

4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
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7. ERŐFORRÁS SZERVEZET ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KÖZÖTTI 
SZERZŐDÉS V AGY ELŐSZERZŐDÉS, AMELYBEN AZ ERŐFORRÁS 
SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGET V ÁLLAL, HOGY A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK 
RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK MAJD A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT. 
(Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján) 
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8. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY V AGY ALÁÍRÁSMINT A 
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9. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a változásbejegyzési kérelem és 
a cégbírósági érkeztető igazolás másolata 
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10. Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyilatkozom, hogy cégünk vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek a felhívásban 
előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelmények. Vállalom, hogy az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását a felhívásban előírtaknak megfelelően. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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ll. Nyilatkozat alkatrészellátás és hibajavítás vállalásáról 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Elektromos autó töltök beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén vállaljuk az üzembe helyezéstől számított 
60 hónapra az alkatrészellátás biztosítását és a hibajavítást, a külső behatás és rongálás 
következtében bekövetkező hibák kivételével. Az alkatrészellátás és hibajavítás költségét 
ajánlati árunk tartalmazza. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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12. RÉSZLETES MŰSZAKI AJÁNLAT 
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B. ÚTVONALTERV 
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VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS 
TERVEZET 
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amely létrejött egyrészről 

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 
(tervezet) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
adószáma: ................. . 
bankszámlaszáma: 
képviseli: Kovács Róbert polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a 

cégjegyzék száma: .................... . 
adószáma: ................. . 
bankszámlaszáma: ......................................... . 
képviseli: ................................... . 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Bevezető rendelkezések 

A Felek rögzítik, hogy Vevő mint Ajánlatkérő, eljárást megindító felhívás megküldésével2016. 
november 24-én a Kbt. 113. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 
kezdeményezett "Elektromos autó töltők beszerzése és telepítése, valamint üzemeltetése" 
tárgyában. A közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga- külön fizikai csatolás nélkül is - a jelen 
szerződés mellékletét képezi. 

Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott műszaki ajánlata a jelen szerződés l. 
mellékletét képezi. 

Megrendelő kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban Ptk.) 8:1. §(l) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

l. A SZERZÖDÉS TÁRGYA: 

l. A jelen szerződés tárgyát a 2014/94/EU irányelv alapján 5 db olyan "A" típusú elektromos 
autó töltőállomás (gyorstöltő) szállítása, telepítése és üzemeltetése képezi, amely csatlakozási 
lehetőségenként legfeljebb 22 kW AC teljesítmény mellett teszi lehetövé egy elektromos jármű 
villamos energiával történő feltöltését. 

2. A feladat része a Megrendelő által kiválasztott helyszíneken a töltő elhelyezéséhez szükséges 
parkoló kialakítása, annak hatályos vonatkozó jogszabályok szerinti felfestése, a tájékoztató és 
közlekedési táblák beszerzése és azok elhelyezése. 

24 



2. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE, A TELJESÍTÉS 

l. Vállalkozó feladata 5 db "A" típusú gyorstöltő leszállítása és telepítése, üzembe 
helyezése, valamint az üzembe helyezéstől számított 60 hónapon át történő üzemeltetése. 
Vállalkozó köteles a töltőoszlop me ll é egy innovatív irányító és megfigyelő szoftvert 
biztosítani. 

2. Vállalkozó köteles az esetleges burkolatbontás során keletkező, általa termelt 
hulladék elszállítására és kezelésére, amelynek költségét a jelen szerződésben foglalt telepítési 
díj tartalmazza. Vállalkozó nem köteles a közüzemi szolgáltató munkavégzése során keletkező 
hulladék elszállítására. 

3. Vállalkozó felel a tevékenységi körében a munkavédelmi és egyéb vonatkozó 
jogszabál y ok, rendelkezések betartásáért. 

4. Vállalkozó felel a kapcsolódó szolgáltatások szakszerű elvégzéséért és a tevékenységre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért. 

5. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a Vállalkozó köteles az esetleges 
burkolatbontás vagy általa végzett hibaelhárítás következtében keletkező hulladékot 
elszállítani, ártalmatlanításáról gondoskodni. Mindez érvényes a veszélyes és nem veszélyes 
hulladékokra egyaránt. A 164/2003. (X. 18.) Kormányrendeletnek megfelelően, az éves 
bevallást is a hulladék termelőjének kell megtennie. 

6. Vállalkozó a telepítést és üzembe helyezést csak a szükséges engedélyek birtokában 
kezdheti meg és köteles a munkavégzés megkezdéséről az illetékes közmű szolgáltatókat 
értesíteni. 

7. Vállalkozó köteles előzetes igénybejelentés benyújtására az elektromos elosztói 
engedélyes felé. 

8. Megrendelő feladata a töltőállomás mérőhelyének megterveztetése és a terv közmű 
szolgáltatóval való jóváhagyatása, valamint a végleges igénybejelentés benyújtása. 

9. Vállalkozó az előzetesen meghatározott és a mérőhelyi tervben rögzített helyre köteles 
a mérőhelyet telepíteni. 

Telepítés 
l O. A töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltőponttá kell alakítani. A 
telepítés magában foglalja a parkolófestést, a táblák legyártatását és elhelyezését is a töltőhely 
kialakítása mellett. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy minimális útburkolat-bontással 
kialakítható legyen a későbbiekben a töltőoszlop közelében egy másik töltőoszlop is. 

ll. A töltőpont részét képező parkolóhelyet a fenntartási időszak végéig a 
környezetkímélő gépkocsik töltésének céljára kell fenntartani. 

12. A töltőoszlopok a fenntartási időszak végét követően is a Megrendelő tulajdonában 
maradnak. 
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13. A beruházás befejezését hiteles üzembe helyezési dokumentummal kell igazolnia a 
Vállalkozónak A telepítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó átadja Megrendelő 
részére az elszámolási, üzembehelyezési dokumentumot, és a felek befejezik a műszaki átadás
átvételi eljárást, amelynek lefolytatását jegyzőkönyvben dokumentálják, továbbá a beruházás 
regisztrálásra kerül az országos koordináta rendszerben. 

Karbantartás, hibaelhárítás 

14. Vállalkozó feladata a 99,5%-os rendelkezésre állás biztosítása, 24 órás 
gyorsszolgálat működtetése, az eszközök rendszeres, legalább havi egyszeri karbantartása, 
valamint technikai támogatás nyújtása az üzembehelyezéstől számított 60 hónapon keresztül. 

15. Vállalkozó köteles a hibabejelentéstől számított . . . órán belül a helyszíni 
hibaelhárítást megkezdeni és azt a hibabejelentéstől számított 36 órán belül fejezni, az 
ajánlatában foglaltak szerint. Nem számít késedelemnek, amennyiben Vállalkozó a javítást a 
közüzemi szolgáltató által végzett mérőóra csere következtében nem tudja 36 órán belül 
befejezni. 

16. V állalkazó a töltőállomások rendszeres (legalább havi egyszeri) karbantartását, 
eseti hibajavítását a szerződés hatálya alatt mindenkor, a készülékek folyamatos és 
rendeltetésszerű használatát biztosítva, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és 
szabványoknak, valamint gyártói előírásoknak megfelelőerr köteles elvégezni. 

17. V állalkazó kötelezettsége az alkatrészellátás biztosítása a 60 hónapos fenntartási 
időszak alatt. A hibajavítás és az alkatrészellátás költségéta nettó havi üzemeltetési átalánydíj 
tartalmazza. 

18. Amennyiben a hibás alkatrészek javíthatók, Vállalkozó a helyszínen megjavítja 
azokat, és a készüléket üzemképesen átadja a Megrendelőnek Amennyiben a hibás alkatrészek 
a helyszínen nem javíthatók, V állalkazó köteles cseretöltöt biztosítani. 

19. Felek rögzítik, hogy nem képezi a jelen szerződés tárgyát az olyan károk, vagy 
hibák kijavítása, amelyek a nem rendeltetésszerű használat, töréskár, kezelési hiba, gondatlan, 
vagy szándékos károkozás, külső behatás vagy egyéb, a V állalkazó érdekkörén kívül eső 
események (így különösen, de nem kizárólag: harmadik személyek, illetve a Megrendelő 
mulasztása, tevékenysége, vis maior, számítógépes vírusok okozta meghibásodások, 
Megrendelő vagy harmadik személy által- akár a szerződés hatályba lépését megelőzően
végzett javítási-, ill. karbantartási kísérlet, illetve a V állalkazó előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül használt, nem a V állalkazó által biztosított alkatrész, berendezés vagy szaftver 
felhasználása) következtében álltak elő. 

20. Vállalkozó az általa elvégzett karbantartásról és hibaelhárításról munkalapot 
köteles kiállítani, melyen a Megrendelő aláírásával igazolja a munka elvégzését és a felhasznált 
anyagokat, alkatrészeket. Ezen Megrendelő által aláírt munkalap a teljesítésigazolás melléklete. 

21. V állalkazó kijelenti, hogy minden, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása során 
felhasznált alkatrész megfelel a gyártó szabványainak 
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22. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatra rendelkezik l fő erősáramú tapasztalattal 
rendelkező, ELMŰ által regisztrált villanyszerelővel. 

23. V állalkazó a tevékenysége által okozott károkért .kártérítési felelősséggel tartozik a 
Megrendelőnek és harmadik személyeknek 

Üzemeltetés, vis maior 

24. Vállalkozónak, mint üzemeltetőnek biztosítania kell a 60 hónapos fenntartási 
időszak alatt a technikai lehetőségét annak, hogy a töltőoszlop a későbbiekben kifejlesztendő 
országos, egységes fizetési-, elszámolási-, és kontrollrendszerhez csatlakozni tudjon (GSM 
modulon keresztül). V állalkazónak biztosítania kell a töltőpont használhatóságát, azaz 
tisztaságát, rendszeres, legalább havi egyszeri és eseti karbantartását. 

25. Az üzemeltetéshez a Vállalkozónak rendelkeznie kell l db a megajánlattal azonos 
cseretöltővel és megfigyelő szoftverrel, amely lehetővé teszi az intemeten és mobil telefon 
applikáción keresztül is a töltőpont állapotának folyamatos megjelenítését. 

26. Az üzemeltetett rendszerre V állalkazó köteles 99 ,5%-os rendelkezésre állást biztosítani, 
kivéve vis maior esetét. Vis maiornak számít különösen a háborús cselekmények, a szabotázs, 
a lázadás, a robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, 
munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére 
tett intézkedések. 

27. Megrendelő vis maiornak tekinti a közüzemi szolgáltatások kimaradását, amelyért az 
Vállalkozó nem felelős. Amennyiben a Vállalkozó által vállalt rendelkezésre állás nem teljesül 
a közüzemi szolgáltatások kimaradása vagy egyéb vis maior körülmény miatt, úgy V állalkazó 
mentesül a szerződésszegésből eredő jogkövetkezmények viselése alól. 

28. Felek nem tekintik vis maiornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét. 

29. Felek vis maiornak tekintik azt az esetet, amikor a hibajavításnak része a mérőórák 
cseréje is, amelyet a közüzemi szolgáltató végez, így a V állalkazó érdekkörén kívül esik, 
amennyiben a közüzemi szolgáltató késedelme miatt nem tudja V állalkazó a hibát az 
észleléstől/bejelentéstől számított 36 órán belül kijavítani. 

30. Nem képezi jelen szerződés tárgyát a külső behatás, rongálás következtében 
bekövetkező hiba kijavítása, amely esetben Megrendelő külön megállapodást köt, figyelemmel 
a Kbt. rendelkezéseire is. 

Alvállalkozásba adás 
31. Felek megállapodnak ab ban, a V állalkazó teljesítésében a közbeszerzési elj ár ás során 
tett ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az 
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 
alkalmasságának igazolásában. 

32. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyanalvállalkozót kíván bevonni 
a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssei együtt nyilatkoznia 
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kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (l) bekezdés 
g)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó felel az általa igénybevett 
harmadik személyek magatartásáért 

33. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 
helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően- a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében- beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
al vállalkozóval, és ha a V állalkazó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg. 

34. Hibabejelentés módja: amennyiben a hibát esetlegesen a V állalkazó által üzemeltetett 
szoftver nem jelzi, meghibásodás esetén a Megrendelő bejelentést tesz (e-mailen vagy 
telefonon) a Vállalkozó által üzemeltetett gyorsszolgálat felé. Vállalkozó az év minden napján 
(0-24 órában) folyamatos gyorsszolgálatot köteles biztosítani a Megrendelő számára. 

Gyorsszolgálat elérhetősége: 
e-mail: 
tel.: 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE 

l. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a töltőoszlopok beszerzését, telepítését, a 
parkoló kialakítását, felfestését, valamint a tájékoztató és/vagy közlekedési táblák beszerzését 
és elhelyezését a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram helyi 
önkormányzatok részére keretében, l 00%-ban vissza nem térítendő támogatásból kívánja 
megvalósítani. A támogató a Nemzetgazdasági Minisztérium, amely intézmény, támogatási 
előleg formájában a Megrendelő részére egy összegbenátutaljaa támogatást, annak megítélése 
esetén. 

2. A szállítási és üzembe helyezési költséget, valamint a 60 hónapnyi üzemeltetés díját 
Megrendelő saját forrásból fizeti meg 

3. Ellenszolgáltatás: 

A Megrendelő által fizetendő vételár .................. Ft+Áfa/töltő. 

A Megrendelő által fizetendő telepítési költség .......... Ft+ ÁFA/töltő. 

A Megrendelő által fizetendő havi üzemeltetési átalánydíj .................. Ft+áfa/töltő. 

A szoftver installálás egyszeri költsége ................ Ft+áfa/töltő. 
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4. Vállalkozó az üzemeltetési díjat havi egyenlő összegben jogosult kiszámiázni az 
üzembe helyezéstől számított 60 hónapon keresztül. Vállalkozó az üzemeltetési díj tekintetében 
havi l számla benyújtásárajogosult az adott havi teljesítést követően, a tárgyhó utolsó napján. 
Teljesítésnek az üzemeltetési szolgáltatás tekintetében a tárgyhó utolsó napja minősül. A 
számla mellékletét képezi az adott hónapban elvégzett karbantartásokról, hibajavításokról 
készült munkalap. 

5. A havi üzemeltetési díj magában foglalja különösen a 24 órás gyors szolgálat, az online 
megfigyelő szoftver működtetésének és a megfigyeléshez szükséges személyzetnek a költségét, 
a szoftver működéséhez szükséges energia díjat, a hibaelhárítást végző személyzet munkabérét 
és az elhárításhoz szükséges gépjármű fenntartásának költségét, az alkatrész és a 
hibaelhárításhoz szükséges eszközök, továbbá szükség esetén a cseretöltő biztosításának 
költségét, valamint a Vállalkozó hasznát. 

6. Vállalkozó az üzembe helyezést követően jogosult egy összegben leszámiázni a töltök és 
a telepítés, valamint az üzembe helyezés költségét, illetőleg az egyszeri szoftver installálás 
költségét. A számla mellékletét kell képeznie egy számla részletezőnek, amelyen a berendezések 
és a kapcsolódó szolgáltatások tételesen fel vannak tüntetve, az elszámolható és nem elszámolható 
költségek elkülönítéséveL 

7. A számlát a Megrendelőhöz kell benyújtani és annak ellenértékét megrendelő utalja át 
a Vállalkozának. A teljesítést igazolóokiratoka számla kötelező mellékletét képezik. A teljesítés 
igazolására Hegedűs Károly aljegyző jogosult. 

8. A szerződés szerinti és a Kbt. 135. § (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés 
ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése 
és a Kbt. 135. § (5) bekezdéseszerint kerülhet sor, a számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
számított 30 napon belül, Vállalkozónak a .......................... számlaszámára történő 
átutalással. 

9. Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/ A. §-ban foglaltak. Az üzemeltetési díj tekintetében a teljesítés időpontjára irányadó az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a. 

l O. Megrendelő előleget nem biztosít. 

ll. Támogatás csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok 
beépítésére vonatkozik, így Megrendelő csak azt fogadja el a teljesítés során. A beruházás 
költségvetésében csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169-172. §
aiban meghatározott feltételeket maradéktalanul kielégítő, számlákkal igazolt költségek 
számolhatóak el. 

12. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan 
vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, Megrendelő a hiányosság észlelésekor 
haladéktalanul-legkésőbb a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon 
belül - tájékoztatja a Vállalkozót, aki haladéktalanul köteles intézkedni a számla vagy a 
számlával benyújtandó dokumentumok kijavítása érdekében. Vállalkozó a számlát a jelen 
szerződés mellékletét képező támogatási szerződésben és a pályázati útmutatóban foglalt 
előírásoknak megfelelően köteles kiállítani. 
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13. A hálózat csatlakozási díjat a Megrendelő közvetlenül fizeti meg az elosztói 
engedélyesnek, továbbá amennyiben új mérési pont kialakítása szükséges, annak költségét 
Megrendelő viseli. A Megrendelő viseli a hatósági engedélyeztetési eljárások díját, valamint a 
hálózatcsatlakozási és a forgalomtechnikai terv elkészítésének költségét. 

14. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás valutaneme a magyar forint (HUF). 

15. Az ellenszolgáltatás fedezetet nyújt a Vállalkozó részére mindazon szolgáltatások és 
járulékos feladatok elvégzésének közvetlen és közvetett költségére, melyek a jelen 
szerződésben rögzített feladatok maradéktalan, teljes körű, a vonatkozó jogszabályoknak és a 
kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelő, a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 
Vállalkozó az ajánlatában megajánlott díj on felül csak az ÁFA-t és - amennyiben a Megrendelő 
képviseletében az illetékes hatóságnál eljár - a hatósági eljárás díját jogosult leszámiázni 
Megrendelő felé. 

16. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Kbt. 136. § (l) bekezdése értelmében, hogy nem 
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, illetve a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

l 7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6: 15 5. §-ában meghatározott 
mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

4. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK 

l. A felek a Kbt. 126. §(l) bekezdése és a Ptk. 6:186. §(l) bekezdése rendelkezéseinek 
figyelembevételével a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbi 
kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: 

2. Késedelemnek tekintendő, ha a Vállalkozó- olyan okból, amelyért felelős- nem telepíti 
üzemkész állapotban az 5 db töltőt a hálózatcsatlakozási engedély meglététől számított 120 
naptári napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi l 00 OOO Ft. Megrendelő 
a késedelmi kötbért maximum 15 napig érvényesíti, azt követően jogosult a szerződés 
felmondására- vagy amennyiben a teljesítés meg sem kezdődött, az attól való elállásra - és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

3. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó által vállalt 
99 ,5%-os rendelkezésre állás i mutató nem telj esül, az esetben a Vállalkozó minden kiesett O, l% 
rendelkezésre állási időért alkalmanként l 00 OOO Ft hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek A hibás teljesítési kötbért a Megrendelő legfeljebb l OOO OOO Ft erejéig 
érvényesítheti, ezt követően jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

4. Megrendelő jogosult kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben 
a Ptk. rendelkezései szerint. 
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5. Ha a szerződés olyan okból meghiúsul, amelyért a Vállalkozó felelős, akkor a 
V állalkazó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a 
meghiúsulással érintett szolgáltatás nettó értékének 25%-a. 

6. A kötbéreket a Megrendelő felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül kell 
megfizetni átutalással. A kötbér lejárt tartozásnak minősül. 

7. V állalkazó az általa leszállított és telepített töltőkre az üzembe helyezéstől számított 5 
év, azaz 60 hónap jótállást vállal. Vállalkozónak a jótállási kötelezettsége körében az üzembe 
helyezéstől számított 5 éves üzemeltetési időszak alatt- a havi üzemeltetési díj on felüli- külön 
díj felszámítása nélkül kell biztosítania a folyamatos alkatrészellátást és hibajavítást, kivéve a 
külső behatás és rongálás okozta meghibásodás esetét. 

5. A SZERZÖDÉS IDŐTARTAMA, HAT ÁL YBA LÉPÉSE, TELJESÍTÉS HELYE: 

l. A jelen szerződés annak megkötése napján lép hatályba. A jelen szerződés hatályba 
lépését felfüggesztő feltétel a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján, amennyiben Megrendelő nem 
vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg a Jedlik Ányos Terv keretében igényelt 
támogatást. 

2. V állalkazó a hálózatcsatlakozási engedély meglététől számított 120 naptári napon belül 
köteles az 5 db gyorstöltő szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére. V állalkazó az 
üzembe helyezéstől 60 hónapig köteles a töltőberendezések üzemeltetésére. 

3. A teljesítés helyei: 

a) Budapest X. kerület Városközpont, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) környéke, 

b) Budapest X. kerület Sibrik Miklós út - Mádi utca sarok, 
c) Budapest X. kerület Zágrábi utca, a Terasz lakóparkhoz és annak a következő, építendő 

ütemeihez közel, 
d) Budapest X. kerület Gyakorló köz, az újonnan épített halszálkás parkolók eleje, 
e) Budapest X. kerület, Jászberényi út 82. 

6. A SZERZÖDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE: 

l. A jelen szerződés az üzembe helyezéstől számított 60 hónap elteltével minden további 
jogcselekmény nélkül megszűnik. Ajelen szerződés megszűnik továbbá bármelyik féljogutód 
nélküli megszűnésével. 

2. Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal 
felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Felek súlyos szerződésszegésnek 
tekintik különösen: 

ha valamely fél a titoktartási kötelezettségét megszegi, 
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jogerős felszámolási, végelszámolási eljárás indul a Vállalkozó ellen, 
a kötbér mértéke eléri a jelen szerződésben meghatározott maximális mértéket; 
Megrendelő a számlák ellenértékének megfizetésével l éven belül 2 alkalommal is 30 

napot meghaladó késedelembe esik. 

3. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha 

a Vállalkozóban 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. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel, 

a Vállalkozó 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. § (l) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

4. A felek által gyakorolt felmondási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére 
vonatkozó jog gyakorlásának lehetőségét. 

7. KAPCSOLATTARTÁS 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Szerződő Felek által 
felhatalmazott személyek 

Megrendelő részéről: 

Szász József 
Telefon: 061-4338284, Fax: 061-4338230, E-mail: SzaszJozsef@kobanya.hu 

Vállalkozó részéről: 

Telefon: .................... , Fax: ......................... , E-mail: .................... . 

Szerződő Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Szerződő 
Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából 
lényeges, kötelesek egymást írásban haladéktalanul értesíteni. Az írásbeli értesítés akkor 
tekintendő kézbesítettnek, ha azt postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és 
a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon került elküldésre, az átvétel megtörténtének 
visszaigazolásávaL 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
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l. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak 
megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - harmadik személlyel nem közlik, nem 
hozzák nyilvánosságra, nem reprodukálják a szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, a 
feleknek a jelen szerződésben foglalt jogviszonyával összefüggő, műszaki, jogi, üzleti 
információt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, költségekre, eljárásokra, 
tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat. Erre csak 
akkor jogosultak, ha a közléshez a másik fél előzetesen írásban hozzájárult Kivételt képeznek 
az előbbiek alól azon információk, amelyek közismertek, vagy a fogadó fél, aki kapja, már 
akkor - titoktartási kötelezettség nélkül - ismerte ezeket az információkat, amikor megkapta, 
vagy közzétételét vagy harmadik személynek történő átadását jogszabály vagy hatósági 
határozat kötelezővé teszi. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a közbeszerzési törvény 
és egyéb vonatkozó jogszabályok által nyilvános vagy közérdekű adatnak minősített 

információkra, adatokra, dokumentumokra. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül- a megsértett kötelező 
érvényűjogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelőerr alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) 
és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 

3. A szerződés nyelve a magyar. 

4. A felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések 
tisztázása nem jár eredménnyel, úgy a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., a Ptk. és a- beszerzés tárgya 
szerinti- vonatkozó jogszabályok alábbijogszabályok rendelkezései az irányadók: 1487/2015. 
(VII. 21.) Korm. rendelet, 2014/94/EU irányelv, a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló 2003/87/EK irányelv, 65112014/EU bizottsági rendelet, a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az ENSZ Éghajlat változási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi 
LX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. CXXVII. törvény, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 
és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi C CXVII. 
törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet. 

6. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint 
módosíthatják. 

7. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék 
és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium jogosult ellenőrizni 
a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 
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Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a jelen szerződéskötést megelőző közbeszerzési 
eljárás iratanyaga átadásra kerül a támogatónak 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és közös 
értelmezést követően j óváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2016. 

Megrendelő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

Mellékletek 

dr. Aziz-Malak Nóra 
jogász 

l. melléklet: Vállalkozó műszaki ajánlata 
2. melléklet: Pályázati útmutató másolata 
3. melléklet: Támogatási szerződés másolata 

Vállalkozó 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

5 db "A" típusú (normál) töltőberendezés szállítása és telepítése, valamint a 60 hónapos 
fenntartási időszak alatti üzemeltetése. 

A töltőberendezéssel szembeni elvárások: 

2x22 kW teljesítményű (azaz 2 db 22 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre, így egy 

időben akár 10 db elektromos autó töltésére kerülhet sor), 

töltőoszloponként 2 db "Type 2" csatlakozási lehetőséggel, amelyből az egyikkábeles 

a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak 

kelllennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre 

állással (a vételezett energia mennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra 

vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, 

azaz GSM modul segítségéveL 

OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve) 

egyértelmű ügyfél azonosításra alkalmas 

a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik és a kültéri elektromos 

berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelel (IEC 61439:2011) 

a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb és legszélesebb körben alkalmazható 

technológia alapján kell tudnia biztosítania 

a töltőnek rendelkeznie kell a védelemhez FI relével, 

a töltőház legalább 5 év élettartamú legyen, egyebekben értékelési részszempontot 

képez a töltőház minél hosszabb élettartama 

Az ajánlattevőnek töltők állapotára vonatkozó, az interneten és mobil telefonos 
applikáción folyamatosan megjeleníthető megfigyelő szoftverrel kell rendelkeznie. 

Töltőoszlop minimális technikai feltételei: 

CSATLAKOZÓ TÍPUSOK LEGALABB l DB TYPE-2 ÉS l DB TYPE 2 KÁBEL 
TELJESÍTMÉNY PONTONKÉNT (K W) LEGFELJEBB 22 
R GB-LED VAN 
RFIDOLVASÓ VAN 
MODEMGSM VAN 
SMART(MID)MÉRÖÓRA VAN 
A UTO MA TIK U SAN NINCS 
VISSZAKAPCSOLHATÓ Fl RELÉ 
OCPP CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG VAN 
BETON ALAP ZA T IGEN 
MÉRETEK (MM) MAXIMUM 1450X410X207 
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Telepítés: 
A töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltőponttá kell alakítani. A telepítés 
magában foglalja a parkoló festést, táblák tegyártatását és elhelyezését is a töltőhely kialakítása 
mellett. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy minimális útburkolat-bontással kialakítható 
legyen a későbbiekben a töltőoszlop közelében egy másik töltőoszlop is 

A töltőoszlopok a fenntartási időszak végéig és azt követően is az ajánlatkérő tulajdonában 
maradnak. 

A beruházás befejezését hiteles üzembe helyezési dokumentummal kell igazolni. 

A telepítés 5 helyszíne: 

a) Budapest X. kerület Városközpont, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) környéke, 

b) Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi utca sarok, 
c) Budapest X. kerület Zágrábi utca, a Terasz lakóparkhoz és annak a következő, építendő 

ütemeihez közel, 
d) Budapest X. kerület, Gyakorló köz, az újonnan épített halszálkás parkolók eleje, 
e) Budapest X. kerület, Jászberényi út 82. szám. 

Üzemeltetés: 
Az üzemeltetőnek biztosítania kell a 60 hónapos fenntartási időszak alatt a technikai 
lehetőségét annak, hogy a töltőoszlop a későbbiekben kifejlesztendő országos, egységes 
fizetésié, elszámolási-, és kontrollrendszerhez csatlakozni tudjon (GSM modulon keresztül). 
Az üzemeltetőnek biztosítania kell a töltőpont használhatóságát, azaz tisztaságát, rendszeres, 
legalább havi egyszeri és eseti karbantartását. 

Az üzemeltetéshez az ajánlattevőnek rendelkeznie kell l db a megajánlottal azonos műszaki 
paraméterekkel rendelkező cseretöltővel, valamint megfigyelő szoftverrel, amely lehetővé teszi 
az intemeten és mobil telefon applikáción keresztül is a töltőpont állapotának folyamatos 
megjelenítését. 

A 60 hónapos üzemeltetési időszak alatt ajánlattevő az ajánlatában megadott határidőn belül 
köteles a helyszínre kiérkezni és a hibaelhárítást megkezdeni. A hibajavítást annak észlelésétől 
számított 36 órán belül be is kell fejezni, kivéve vis maior esetén. Amennyiben a hiba nem 
javítható a helyszínen, úgy az ajánlattevő cseretöltő biztosítására köteles. 

Menedzsment szoftver rövid specifikációja 

A SZOFTVER FŐBB FUNKCIÓI: 

• ÁTTEKINTÉS 

o REGISZTRÁL T KOCSIK DARABSZÁMA 

o REGISZTRÁLT KOCSIK TÍPUSA 

o REGISZTRÁL T KOCSIK TULAJDONOSAINAK CÍME 

• STÁTUSZ 

o T öL TŐ SZABADIHASZNÁLATBAN 

o TöLTÖ ÜNLINE/ÜFFLINE 

o T öL TŐ ELÉRHETÖ/HIBÁS 
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• T Á VIRÁNYÍTÁS 

o TÖLTÉS MEGKEZDÉSE/BEFEJEZÉSE 

o KÁBELFELOLDÁS 

o ÁLLOMÁS ÚJRAINDÍTÁS 

o DIAGNOSZTIKA LETÖ L TÉSE 

• T Á VOLl FIRMW ARE FRISSÍTÉS 

o TÖBBFÉLEINTERFÉSZ 

o ROAMING PLATFORMOK (API) 

o SZÁMLÁZÁS! PLATFORMOK (API) 

• KÜLÖN OKOSTELEFON APPLIKÁCIÓ 

• ENGEDÉLYEZÉS 

o FELHASZNÁLÓI ID HOZZÁADÁSA 

o FELHASZNÁLÓI ID ELTÁVOLÍTÁSA 

o ID ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ MEGHATÁROZÁSA 

• RIASZTÁS 

o HIBA ESETÉN AUTOMATIKUS ÉRTESÍTÉSE-MAILBEN 

o TÖBB CÍM MEGADÁSA LEHETSÉGES 

o ESZKALÁCIÓS SZINT 

• STATISZTIKÁK 

o A FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓRÓL 

o A TÖLTŐÁLLOMÁSRÓL 

o ADATEXPORT LEHETŐSÉGEK 
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