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I. szakasz: Ajánlatkér ő 

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
AK02431 
MAGYARORSZÁG 1116 Budapest Kalotaszeg utca 31. 
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési csoport 
Címzett: Suha Zoltán 
Telefon: +36 17006570 Fax: +36 14636538 
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu 
Internetcím(ek):   
Az ajánlatkérő általános címe: www.fotav.hu 
További információ a következ ő címen szerezhet ő be:  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
A dokumentáció és a kiegészít ő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerr e vonatkozó 
dokumentációt is) a következ ő címen szerezhet ők be : A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a kö vetkező címre kell benyújtani : A fent említett 
kapcsolattartási pont(ok) 
I.2)Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
I.3)Beszerzés más ajánlatkér ők nevében nem 

II. szakasz: A szerz ődés tárgya 

II.1)Meghatározás  
II.1.1)Az ajánlatkér ő által a szerz ődéshez rendelt elnevezés:  
Vállalkozási Szerződések, hőközpontok távfelügyeleti rendszerének kiépítése II. ütem (1,2,3) részben és 
hozzá tartozó support(ok) tárgyban. 
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye  
Árubeszerzés Adásvétel 
A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe. 
NUTS-kód HU101 
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus bes zerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk  
 
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:  
Vállalkozási szerződés alapján távfelügyeletre alkalmas kontroller szállítása (a jelen felhívás II.2.1. 
pontjában és a mellékelt dokumentációkban részletezettek szerint), műszerezés, szabályozó program 
írása, adatátvitel programozása, 3G mobil router szállítása, komplex elektromos szekrények 
gyártása/szállítása, beléptető rendszer kialakítása és 3 év működési támogatás (support) a 
dokumentációban részletezettek szerint. 
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 31200000, 38410000, 38810000, 45317300, 45331100, 
72212150 
II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó info rmációk  
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem 
 
II.1.8)Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: igen 
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre 
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó infor mációk  
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem 
 
II.2)Szerződés szerinti mennyiség  
II.2.1)Teljes mennyiség:  



Vállalkozási szerződés alapján a Főtáv Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló összesen 900-10 % 
hőközpont Megrendelő meglévő távfelügyeleti rendszerébe illesztése, az alábbiak szerint: 
— A Főtáv Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló - a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Végső 
Műszaki Dokumentáció II. 1. sz. melléklete szerinti címlista (1, 2, 3) részben meghatározott - 
hőközpontokba Megrendelő meglévő távfelügyeleti rendszerébe illeszthető kontrollerek és 3G mobil 
routerek szállítása a működéshez szükséges készülékekkel, érzékelőkkel, szerelvényekkel, kábelekkel és 
elosztószekrényekkel együtt. 
— Mindezek helyszínen történő installációja és üzembe helyezése, a szükséges gépészeti munkákkal 
együtt. 
— A Főtáv Zrt. igényeinek megfelelő szabályozó és adatgyűjtő program írása, a kontrollerek Megrendelő 
meglévő távfelügyeleti rendszerébe teljes körű beillesztése. 
— A hőközpontok vagyonvédelmi- és azonosító rendszerének kiépítése. 
— A kontrollerek programmódosításának lehetőségét biztosító fejlesztői környezet és fejlesztői licencek 
szállítása. 
— NMSDB hálózat menedzsment szoftver interfész liszenszek szállítása 
— A megvalósított rendszerek kialakításának, működésének dokumentálása. 
— A szállított elemek és rendszerek üzemeltetéshez, kezeléséhez szükséges ismeretek oktatása 
Megrendelő munkavállalói számára. 
— 1 év, a kontrollerek üzemeltetését és programozását is érintő, a ajánlati felhívás VI.3.5 pontja szerinti 
működési támogatás. 
— Az elbontott használt elektromos szekrények és kompakt szabályozók Megrendelőtől történő 
megvásárlása és elszállítása. 
— A kivitelezés során bontásból keletkező hulladékok szelektív gyűjtése és elszállítása, 
— a Vállalkozó teljesítéséből adódó hulladékok szelektív gyűjtése és elszállítása. 
— Tartalék alkatrészek biztosítása az alábbiak szerint: 
A jótállási időszakban (a Projekt sikeres műszaki átadás – átvételének időpontjától számított huszonnégy 
(24) hónap), illetve azon berendezéseket, amelyek élettartama rövidebb a jótállási időszak tartamánál, az 
ajánlattevő köteles tartalék alkatrészként a jótállás idejére a szerződés keretében biztosítani. 
Azon esetekben, ahol a szerződés aláírásakor hatályos jogszabály hosszabb jótállási időt határoz meg, az 
ott megállapított jótállási idő az irányadó. 
 
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ  
Vételi jog (opció): igen 
A vételi jog meghatározása: A Szerződés hatálya alatt évenként külön-külön Főtáv Zrt. által lehívható, 
további 1-1 év, kontrollerek üzemeltetését és programozását is érintő, a felhívás VI.3.4 pontja szerinti 
működési támogatás. 
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem 
II.3)A szerződés id őtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 27  

Részekre vonatkozó információk 
Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására 
1)Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés alapján távfelügyeletre alkalmas kontroller szállítása (a 
jelen felhívás II.2.1. pontjában és a mellékelt dokumentációkban részletezettek szerint), műszerezés, 
szabályozó program írása, adatátvitel programozása, 3G mobil router szállítása, komplex elektromos 
szekrények gyártása/szállítása, beléptető rendszer kialakítása és 3 év működési támogatás (support) a 
dokumentációban részletezettek szerint. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 31200000, 38410000, 38810000, 45317300, 72212150 
3)Mennyiség: Vállalkozási szerződés alapján a Főtáv Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló 300-10 % 
hőközpont Megrendelő meglévő távfelügyeleti rendszerébe illesztése. 
4)A szerződés id őtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kül önböz ő időpontok 
feltüntetése  
Az időtartam hónapban: 27 (a szerződés megkötésétől számítva) 

Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására 
1)Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés alapján távfelügyeletre alkalmas kontroller szállítása (a 
jelen felhívás II.2.1. pontjában és a mellékelt dokumentációkban részletezettek szerint), műszerezés, 
szabályozó program írása, adatátvitel programozása, 3G mobil router szállítása, komplex elektromos 
szekrények gyártása/szállítása, beléptető rendszer kialakítása és 3 év működési támogatás (support) a 
dokumentációban részletezettek szerint. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 31200000, 38410000, 38810000, 45317300, , 72212150 
3)Mennyiség: Vállalkozási szerződés alapján a Főtáv Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló 300-10 % 
hőközpont Megrendelő meglévő távfelügyeleti rendszerébe illesztése. 
4)A szerződés id őtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kül önböz ő időpontok 
feltüntetése  



Az időtartam hónapban: 27 (a szerződés megkötésétől számítva) 

Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására 
1)Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés alapján távfelügyeletre alkalmas kontroller szállítása (a 
jelen felhívás II.2.1. pontjában és a mellékelt dokumentációkban részletezettek szerint), műszerezés, 
szabályozó program írása, adatátvitel programozása, 3G mobil router szállítása, komplex elektromos 
szekrények gyártása/szállítása, beléptető rendszer kialakítása és 3 év működési támogatás (support) a 
dokumentációban részletezettek szerint. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 31200000, 38410000, 38810000, 45317300, , 72212150 
3)Mennyiség: Vállalkozási szerződés alapján a Főtáv Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló 300-10 % 
hőközpont Megrendelő meglévő távfelügyeleti rendszerébe illesztése. 
4)A szerződés id őtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kül önböz ő időpontok 
feltüntetése  
Az időtartam hónapban: 27 (a szerződés megkötésétől számítva) 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m űszaki információk 

III.1)Az alvállalkozói szerz ődéssel kapcsolatos feltételek  
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
Késedelmi kötbér 
Ha a Vállalkozó a Neki felróható okból bármely kötbérterhes teljesítési határidővel késedelembe esik 
késedelmi kötbért köteles fizetni. 
A késedelmi kötbér mértéke: 
— Első kötbérterhes határidő az ötvenedik hőközpont sikeres Záró-bejárásának a Szerződés mellékletét 
képező Hőközpont szintű Kivitelezési Ütemterv szerinti napja, azaz: 19.6.2015. 
A kötbér mértéke: Az első ötven hőközpont ajánlati ártábla szerinti vállalási díjának 1 %-a/nap. 
— Második kötbérterhes határidő az utolsó (háromszázadik) hőközpont sikeres Záró-bejárásának a 
Szerződés mellékletét képező Hőközpont szintű Kivitelezési Ütemterv szerinti napja, azaz: 1.9.2015. 
A kötbér mértéke: A 4.1.1 pont szerinti Szerződéses Ár 5 %-a/nap. 
— Harmadik kötbérterhes határidő a Szerződés melléklete (Projekt Megvalósítási Ütemterv) szerinti 
Műszaki Átadás-Átvétel napja, azaz 31.1.2016. 
A kötbér mértéke: A Szerződéses Ár 0,5 %-a/nap. 
A Megrendelő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni. 
A nem vitatott késedelmi kötbér és a kártérítés összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájával 
szemben beszámítani. 
Jelen szerződésből érvényesíthető késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó Szerződéses Ár 
15 %-át (a továbbiakban: „késedelmi kötbér maximum”). 
A Késedelmi kötbér fizetése azonban semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót a Projekt 
befejezésére vonatkozó bármely kötelezettsége, illetve a Szerződés szerint a Vállalkozót terhelő egyéb 
kötelezettségek és felelősségek alól. 
Meghiúsulási kötbér 
A Vállalkozónak felróható 20 napot meghaladó késedelme esetén, amennyiben írásbeli felszólítás után 
további 8 nap alatt sem tudja a kiváltó okot megszüntetni, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni/azt 
azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelőt megilleti a meghiúsulási kötbér. 
A Megrendelőt a megilleti a meghiúsulási kötbér, ha a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében 
felmerült bármely okból meghiúsul. 
Jelen szerződésből érvényesíthető Meghiúsulási kötbér összege a nettó Szerződéses Ár 15 %-a. 
A Megrendelő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni. 
Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. 
Hibás teljesítésnek minősül a Funkcionális garancia űrlapon meghatározott kritériumok nem teljesítése is. 
A hibás teljesítési kötbér mértéke: 
— Nyomásmérések megjelenítési pontosságának nem teljesülése esetén: 
— ha a vizsgált távadók maximum 15 %-nál a pontosság rosszabb, mint ±0,3 % (lásd 6.1.2 pont), de nem 
rosszabb, mint ±0,35 %, akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 0,35 %-a; 
— ha a vizsgált távadók 15 %-nál több, de maximum 30 %-nál a pontosság rosszabb, mint ±0,3 % (lásd 
6.1.2 pont), de nem rosszabb, mint ±0,35 %, akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Szerződéses 
Ár 1,0 %-a; 
— ha a vizsgált távadók több mint 30 %-nál a pontosság rosszabb, mint ±0,3 % (lásd 6.1.2 pont), de nem 
rosszabb, mint ±0,35 %, akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 5 %-a; 
— ha a vizsgált távadók bármelyikénél a pontosság rosszabb, mint ±0,35 %, akkor a hibás teljesítési 
kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 5 %-a. 
— Hőmérsékletmérések megjelenítési pontosságának nem teljesülése esetén: 



— ha a vizsgált érzékelőknél több mint 3 db-nál, de kevesebb, mint 15 %-nál a pontosság rosszabb, mint 
±1,1K (lásd 6.1.2 pont), de nem rosszabb, mint ±1,6K, akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó 
Szerződéses Ár 0,35 %-a; 
— ha a vizsgált érzékelők 15 %-nál több, de maximum 30 %-nál a pontosság rosszabb, mint ±1,1K (lásd 
6.1.2 pont), de nem rosszabb, mint ±1,6K, akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 
1,0 %-a; 
— ha a vizsgált érzékelők több mint 30 %-nál a pontosság rosszabb, mint ±1,6K, akkor a hibás teljesítési 
kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 5 %-a; 
— ha a vizsgált érzékelők bármelyikénél a pontosság rosszabb, mint ±1,6K, akkor a hibás teljesítési kötbér 
mértéke a nettó Szerződéses Ár 5 %-a. 
— Fűtési-közeghőmérséklet szabályozás pontosságának nem teljesülése esetén: 
— ha a vizsgált hőközpontok közül legfeljebb 6 db-nál az adatgyűjtési idő legfeljebb 30 %-ban esik a 
szabályozott hőmérséklet mért és rögzített értéke ±∆ nagyságú sávon kívülre, de a túllépés azoknál sem 
több mint ±1,5∆, akkor a kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 1 %-a; 
— ha az előző pontban meghatározott kritériumok bármelyike nem teljesül, akkor a kötbér mértéke a nettó 
Szerződéses Ár 5 %-a. 
— HMV-hőmérséklet szabályozás pontosságának nem teljesülése esetén: 
— ha a vizsgált hőközpontok közül legfeljebb 6 db-nál az adatgyűjtési idő legfeljebb a Funkcionális 
Garancia Táblázatban meghatározottnál 30 %-kal nagyobb hányadban esik a szabályozott hőmérséklet 
mért és rögzített értéke ±∆ nagyságú sávon kívülre, de a túllépés azoknál sem több mint ±3∆, akkor a 
kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár 1 %-a; 
— ha az előző pontban meghatározott kritériumok bármelyike nem teljesül, akkor a kötbér mértéke a nettó 
Szerződéses Ár 5%-a. 
— Hibás üzembe helyezés esetén: Hibánként az adott hőközponti ajánlati ár 3 %-a. 
Tételes hibás teljesítési kötbér: dokumentációban részletezettek szerint 
Kötbér a Rendelkezésre állási garanciák nem teljesítése miatt: 
Ha a Rendelkezésre Állási Garanciák (Szerződés 6.2 pontja) a Vállalkozónak felróható okból nem 
teljesültek, amelyet a Jótállási Időszak első 12 hónapjának végén vagy a közbenső időszakban elvégzett 
kiértékelés állapít meg, a Vállalkozó az elmúlt időszakra (a Jótállási Időszak első 12 hónapjára, vagy a 
közbenső időszakra) vonatkozóan köteles a jelen pontban meghatározott kötbért fizetni a Megrendelőnek, 
valamint köteles saját költségére elvégezni a Projekten a vállalt Rendelkezésre állási garancia eléréséhez 
szükséges változtatásokat, módosításokat és/vagy kiegészítéseket. 
A garanciális időszak alatt előírt rendelkezésre állási garancia nem teljesítése esetén a kötbér alapja a 
szerződés 6.2 pont a, b, és d, alpontja esetén a nettó Szerződéses Ár, a szerződés 6.2 c, alpontja esetén 
az aktuális hőközpontra eső Szerződéses Ár. 
A kötbér mértéke: 
— a 6.2. a, Pont esetén a rendelkezésre állási időt meghaladó üzemszünet után minden megkezdett órára 
0,08 %; 
— a 6.2. b, Pont esetén minden meghiúsult átadásra 0,8 %; 
— a 6.2. c, Pont esetén a rendelkezésre állási időt meghaladó üzemszünet után minden megkezdett órára 
0,8 %; 
— a 6.2. d, Pont esetén a rendelkezésre állási időt meghaladó üzemszünet után minden megkezdett órára 
0,1 % 
Jelen szerződésből eredően a Rendelkezésre állási garanciák nem teljesítése miatt érvényesíthető 
kötbérek összege nem haladhatja meg a nettó Szerződéses Ár 15%-át. 
Teljesítési biztosíték: 
Mértéke a nettó Szerződéses Ár 5%-a, mely teljesíthető a Kbt. 12.§ (6) a) pontjában leírtak szerint. Számla 
számra befizetés esetén a FŐTÁV Zrt. adott számlaszáma: 10102093-02960403-00000002, feltüntetve a 
K-55/2014 teljesítési biztosíték szövegezést. 
Hibás teljesítési biztosíték: 
A Hibás teljesítési biztosíték mértéke a nettó Szerződéses Ár 5 %-a mely teljesíthető a Kbt. 12.§ (6) a) 
pontjában leírtak szerint. Számla számra befizetés esetén a FŐTÁV Zrt. adott számlaszáma: 10102093-
02960403-00000002, feltüntetve a K-55/2014 hibás teljesítési biztosíték szövegezést. 
Előleg visszafizetési biztosíték 
az előleg nettó összegével megegyező összegű és a az első részszámla kifizetését követő 15 napig 
érvényes 
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia 
kell. 
 
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hiva tkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  
Ajánlatkérő előleget fizet a nettó Szerződéses ár 5 %-a mértékben. Az előlegfizetés feltétele, az igényelt 
előleg összegével megegyező összegű Előleg-visszafizetési Előleg visszafizetési biztosíték nyújtása. 



Előleg visszafizetési biztosíték nyújtása a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) napon belül, a bank vagy 
biztosító által kibocsátott Előleg visszafizetési bankgaranciát vagy biztosító által vállalt garanciát vagy banki 
készfizető kezességet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
- kötelezvényt benyújtásával teljesíthető.. 
Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy az első részszámláa összege a 
kifizetett előleg összegével csökkentendő. 
Vállalkozónak részenként az előlegszámlán kívül 8 db részszámla benyújtására van lehetősége, a csatolt 
szerződéstervezet szerint, melyből az utolsó részszámla a végszámla. Az előleg az 1. részszámlából 
levonásra kerül. 
Amennyiben a Megrendelő igénybe veszi az Opcionális lehetőséget/lehetőségeket, ez esetben a 
Vállalkozónak az opcionálisan lehívott éves support minden évében negyedévenként van lehetősége 
további számlák benyújtására. 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik ajánlatkérő általi 
kézhezvételüktől számított 30 napon belül banki átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel az alábbi 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
- Kbt. 130.§ (1) és (5) -(6) bekezdései 
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései; 
— az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §; 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
 
III.1.3)A közös ajánlatot tev ő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, i lletve jogi személy:  
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes közös 
ajánlattevőktől. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek egyetemes felelősségvállalására vonatkozó 
nyilatkozatát és a közös ajánlattevők nevében képviseletére jogosult tag kijelölését és a meghatalmazását 
az ajánlathoz csatolni kell. 
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:  
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem 
 
III.2)Részvételi feltételek  
III.2.1)Az ajánlattev ő/részvételre jelentkez ő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok ), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ ő bejegyzésre vonatkozó el őírásokat is  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésében és az 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
2.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), az a gazdasági 
szereplő, akivel szemben az a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 
A jogi kizáró okok igazolási módja: 
1.) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 310/2011. Kr.) 2-10. § szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik az előírt kizáró 
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. Kr. 2. § i) pont ib) 
alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
2.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 58. § (3) 
bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik 
ugyanezen kizáró okok hatálya alá. 
3.) Az 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontok szerinti kizáró okokról történő igazolásnál ajánlattevő (közös 
ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a saját választása szerint 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontok 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe 
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §(1) bekezdés a)-d), f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá, 
vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), 
f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében szükséges figyelembe venni a Közbeszerzési 
Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.05.16.) közétett, „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 56-57. § -ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 2-3. § -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatóban 
foglaltakat. 



Ajánlatkérő a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a kizáró okok hiányának 
igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 
2012. június 1. napján kiadott útmutatóban előírtakat alkalmazza (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 
közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett 
gazdasági szereplők vonatkozásában). 
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, a nem magyarországi letelepedésű - a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozóknak, és a nem magyarországi 
letelepedésű erőforrást nyújtó szervezeteknek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti 
ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-e) pontokban foglalt 
kizáró okok igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják 
ki 
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak, igazolásoknak az ajánlattételi felhívás feladásának 
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 
 
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.) A 310/2011. Kr. 
14. § (1) bekezdés b) pontja szerint ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell saját, vagy jogelődje előző 3 
lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleget és 
eredménykimutatást (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Az éves beszámolót nem 
szükséges az ajánlathoz csatolni abban az esetben, ha a kért dokumentumok a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhetők, ez esetben a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az 
ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az ajánlattevő az alkalmasságát a 
310/2011. Kr. 14. § (2) bekezdés szerint a működése ideje alatt elért, távfelügyeleti rendszerek 
kivitelezéséből, és/vagy kontrollerek programozásából, és/vagy elektromos szekrények gyártásából 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben az Ajánlatkérő előírja, hogy 
ajánlattevőnek a működése ideje alatt a távfelügyeleti rendszerek kivitelezéséből, és/vagy kontrollerek 
programozásából, és/vagy elektromos szekrények gyártásából származó árbevételének el kell elérnie 
legalább a nettó 100 000 000,- Ft-ot. 
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti 
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát (erre vonatkozóan 
az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérni). 
P.2.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évére 
vonatkozóan, a (teljes) árbevételéről és a távfelügyeleti rendszerek kivitelezéséből, és/vagy kontrollerek 
programozásából, és/vagy elektromos szekrények gyártásából - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Általános előírások a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményekhez: Amennyiben az ajánlattevő 
más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet 
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz 
csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is. 
Az alkalmasság minimum követelménye(i): 
P.1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha a becsatolt éves beszámolók alapján a mérleg szerinti eredménye az 
előző 3 lezárt üzleti év közül legalább az egyik évben nem negatív. 
Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy alkalmas az 
ajánlattevő, amennyiben a működése ideje alatt, távfelügyeleti rendszerek kivitelezéséből, és/vagy 
kontrollerek programozásából, és/vagy elektromos szekrények gyártásából származó árbevétele eléri 
legalább a nettó 100 000 000 HUF-ot. 
P.2.) 
Alkalmas az ajánlattevő, ha az - általános forgalmi adó nélkül számított - (teljes) árbevétele az előző 3 
lezárt üzleti év átlagában elérte a nettó 120 000 000 HUF-ot, továbbá távfelügyeleti rendszerek 



kivitelezéséből, és/vagy kontrollerek programozásából, és/vagy elektromos szekrények gyártásából 
származó árbevétele az előző 3 lezárt üzleti évben összesen eléri legalább a nettó 100 000 000 HUF-ot. 
Általános előírások a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményekhez: Az előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon pénzügyi és gazdasági 
alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkozhatnak a 
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. 
 
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1.) Ajánlattevőnek 
ajánlatához a 310/2011. Kr. 15. § (1) bekezdése a) pontja alapján csatolnia kell az alkalmassági 
követelmények teljesítéséhez szükséges, az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 6 
évben (72 hónapban) a legjelentősebb szállításainak ismertetését, a 310/2011. Kr. 16. § (1) és 
(2)bekezdései szerinti referencia nyilatkozatát vagy referenciaigazolását. 
A referencia nyilatkozatot/referenciaigazolást úgy kell elkészíteni, hogy abból az ajánlatkérő egyértelműen 
meg tudja állapítani az előírt referencia követelménynek való megfelelést. 
A referenciának tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: 
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye); 
— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma; 
— a szerződés tárgya, (épületek hőellátó rendszereinek, és/vagy fűtőművek, és/vagy energetikai 
központok irányítástechnikai feladatait megvalósító, távfelügyeletben üzemelő kontrollerekről (melyben van 
épület hőellátását végző kontroller is), továbbá ); 
— a kivitelezés megkezdésének időpontja, a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (év, hó, nap); 
— beépített kontrollerek száma és az ellenszolgáltatás összege; 
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e. 
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesítette és a végzett 
szolgáltatás osztható, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a 
referencia mely részeit teljesítette. 
A referenciamunkák ismertetésénél szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik 
alkalmassági minimum-követelmény tekintetében kívánja felhasználni! 
M.2.) Ajánlattevőnek ajánlatához a 310/2011. Kr. 15. § (1) bekezdése c) pontja alapján csatolnia kell az 
alkalmassági követelmények teljesítéséhez szükséges, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), 
illetőleg vezetőknek és minőségbiztosítási felelősöknek a megnevezését, képzettségük ismertetését és az 
adott tevékenység végzésére szóló jogosultságuk igazolását, akiket ajánlattevő be kíván vonni a 
teljesítésbe. A megnevezett személyek részéről a szerződés teljesítése során való rendelkezésre állásról 
szóló saját kezűleg aláírt nyilatkozat benyújtása is szükséges. 
M.3.) Ajánlattevőnek ajánlatához a 310/2011. Kr. 15. § (1) bekezdése f) pontja alapján csatolnia kell a 
minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását, dokumentációinak másolatát, tekintettel arra, 
hogy a beszerzendő áru összetett célt szolgál. 
M.4.) Ajánlattevőnek ajánlatához a 310/2011. Kr. 15. § (1) bekezdése d) pontja alapján csatolnia kell az 
alkalmassági követelmények teljesítéséhez szükséges, az ajánlatában szereplő controller típus 
Megrendelő meglévő távfelügyeleti rendszeréhez illeszkedő adatpont kommunikációjának megfelelőségét 
alátámasztó gyártóműi dokumentációját. 
Általános előírások a műszaki és szakmai alkalmassági követelményekhez: Amennyiben az ajánlattevő 
más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet 
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz 
csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is. 
Az alkalmasság minimum követelménye(i): 
M.1.) Alkalmas az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, ha rendelkezik az alábbi referenciákkal: 
a) az elmúlt hat évben megvalósított épületek hőellátó rendszereinek, és/vagy fűtőművek, és/vagy 
energetikai központok irányítástechnikai feladatait megvalósító, távfelügyeletben üzemelő kontrollerekről 
(legalább 50 darab és 500 000 HUF értékű, melyben van épület hőellátását végző kontroller is) 
b) az elmúlt hat évben összesen legalább 200 darab elektromos elosztószekrény szereléséről, 
beépítéséről és üzembe helyezéséről, 



A kettő különböző tárgyú referenciára irányuló nyilatkozat egy komplett, fenti mindkettő referenciát 
megvalósító rendszer bemutatásával is igazolható. 
M.2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: 
- megajánlott részenként legalább 2 fő informatikus-, villamos- vagy gépészmérnökkel, akik épületek 
hőellátását biztosító rendszerek szabályozási feladatainak megvalósításában szereztek legalább 3 év 
időtartamú szakmai gyakorlatot, és akik a végzettségüket és szakmai gyakorlatukat dokumentáltan 
igazolják 
- megajánlott részenként legalább 2 fő villamos- vagy gépészmérnökkel, akik ipari megjelenítő rendszerek 
(Scada vagy azzal egyenértékű) telepítésében szereztek legalább 3 év időtartamú szakmai gyakorlatot, és 
akik a végzettségüket és szakmai gyakorlatukat dokumentáltan igazolják 
- megajánlott részenként legalább 2 fő felsőfokú végzettségű informatikussal vagy villamosmérnökkel, akik 
IP alapú, vagy azzal egyenértékű hálózatok kivitelezésében szereztek legalább 3 év szakmai gyakorlatot, 
és akik a végzettségüket és szakmai gyakorlatukat dokumentáltan igazolják 
- megajánlott részenként legalább 2 fő felsőfokú végzettségű informatikussal vagy villamosmérnökkel, akik 
adatbázis rendszerek kapcsolatának programozásában szereztek legalább 3 év szakmai gyakorlatot, akik 
a végzettségüket és szakmai gyakorlatukat dokumentáltan igazolják 
- megajánlott részenként legalább 2 fő PLC programozó szakemberrel, akik a megajánlott PLC 
programozásában szereztek legalább 3 év szakmai gyakorlatot, és akik a végzettségüket és szakmai 
gyakorlatukat dokumentáltan igazolják 
- megajánlott részenként legalább 2 fő villamosmérnökkel, akik épületvillamosság (MV-Ép/ÉV) 
szakterületen rendelkeznek felelős műszaki vezetői jogosultsággal és azt igazolják, 
- megajánlott részenként legalább 2 fő érintésvédelmi felülvizsgáló jogosultsággal rendelkező 
szakemberrel, és jogosultságát igazolja, 
- megajánlott részenként legalább 10 fő villanyszerelővel, akik a végzettségüket dokumentáltan igazolják 
- megajánlott részenként legalább 10 fő fűtés szerelő szakemberrel, akik a végzettségüket dokumentáltan 
igazolják 
- megajánlott részenként legalább 1 fő minősített hegesztő szakemberrel, aki a végzettségét 
dokumentáltan igazolja 
- legalább 1 fő épületgépész tervezővel, aki épületek hőellátását biztosító gépészeti rendszerek 
tervezésében szerezett legalább 3 év időtartamú szakmai gyakorlatot, és aki a végzettségét és szakmai 
gyakorlatát dokumentáltan igazolja 
- legalább 1 fő elektromos tervezővel, aki épületek és/vagy energetikai-, és/vagy ipari létesítmények 
elektromos rendszereinek tervezésében szerezett legalább 3 év időtartamú szakmai gyakorlatot, és aki a 
végzettségét és szakmai gyakorlatát dokumentáltan igazolja 
- megajánlott részenként legalább 1 fő helyszíni projektirányítási szakemberrel, aki villamosmérnöki 
végzettséggel rendelkezik, és helyszíni projektirányításban szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlatot, és 
aki a végzettségét és szakmai gyakorlatát dokumentáltan igazolja 
- megajánlott részenként legalább 1 fő irodai projektirányítási szakemberrel, aki legalább középfokú 
végzettséggel rendelkezik, és aki a végzettségét dokumentáltan igazolja 
- 1 fő projektvezető szakemberrel, aki villamos- és/vagy gépészmérnöki végzettséggel rendelkezik, és 
projektvezetésben szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlatot, és aki a végzettségét és szakmai 
gyakorlatát dokumentáltan igazolja 
- legalább 2 fő, magyar nyelven beszélő támogatóval, a kontrollerek üzemeltetését és programozását is 
érintő támogató tevékenységhez szükséges szakmai tapasztalatokkal, akik az értesítést követő 8 órán 
belül képesek az ajánlatkérő telephelyén rendelkezésre állni. 
M.3.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik érvényes ISO 9001, vagy azzal egyenértékű 
minőségbiztosítási rendszerrel, vagy bemutatja az azzal egyenértékű minőség biztosítás érdekében tett 
intézkedéseit. 
M.4.) Alkalmas az ajánlattevő, ha az általa megajánlott kontroller típus BacNet protokollal Megrendelő EBI 
távfelügyeleti rendszerével teljes funkcionalitással kommunikáció képes. 
 
III.2.4)Fenntartott szerz ődésekre vonatkozó információk  
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerz ődésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó inform ációk  
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem űködő személyek  

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1)Az eljárás fajtája  
IV.1.1)Az eljárás fajtája Nyílt 
IV.2)Bírálati szempontok  
IV.2.1)Bírálati szempontok  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 
1. Ellenszolgáltatás értéke ( ajánlati ár nettó HUF). Súlyszám 80 



2. Paraméter szinkronizálás módja. Súlyszám 15 
3. Kontroller alapváltozatának (csak egy fűtési és egy HMV-termelő berendezést irányító kontroller) 
tartalék/szabad bemeneteinek száma a kötelező minimum felett, és azon belül az univerzális 
bemeneteknek a száma. Súlyszám 6 
4. 1 db bontott használt elektromos szekrényért és ahhoz tartozó szabályozó készülékért ajánlattevő által 
fizetett összeg (minimum nettó 1 500 HUF). Súlyszám 1 
 
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen 
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az árlejtést a 257/2007. (X. 4.) Korm. 
rendeletben leírtak figyelembe vételével bonyolítja. 
Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő a bírálati szakaszban tartja. 
Amennyiben ajánlattevő nem vesz részt az elektronikus árlejtésben, úgy a benyújtott alapajánlatot bírálja 
Ajánlatkérő. 
Az elektronikus árlejtés során tett ajánlatában ajánlattevő vegye figyelembe, a 257/2007. 
(X. 4.) Korm. rendelet 22. § (4) bek. értelmében a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben (az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása), hogy az egyes rész-szempontok vonatkozásában 
kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet úgy, hogy a rendszer automatikus kiértékelése szerint 
kedvezőtlenebb nem lehet az előző ajánlatánál (257/2007. (X. 4.) korm. rendelet 22.§. (5) bekezdése). 
Ezen rendelkezések a gyakorlatban az alábbiakat jelentik: 
Ajánlattevő az elektronikus árlejtés során, az elektronikus árlejtési felhívásban meghatározottak szerint, az 
elektronikus árlejtés lefolytatására vonatkozó rendszerben (továbbiakban Rendszer) feltölti az ajánlattételi 
határidőre benyújtott első (alap)ajánlatában szereplő értékeket (továbbiakban Alapajánlat). Amennyiben 
Ajánlattevő az árlejtés ideje alatt, az árlejtés során nem tett az Alapajánlatánál kedvezőbb ajánlatot, úgy az 
Alapajánlat kerül elbírálásra. 
 
IV.3)Adminisztratív információk  
IV.3.1)Az ajánlatkér ő által az aktához rendelt hivatkozási szám: K-55/2014 
IV.3.2)Az adott szerz ődésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem 
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészít ő iratok beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje: 1.10.2014 - 11:00 
A dokumentációért fizetni kell: nem 
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határid ő 1.10.2014 - 11:00 
IV.3.5)Az a nyelv, amelyen a pályázatok, illetve részvétel i jelentkezések benyújthatók magyar. 
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális id őtartama napban: 30  
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 1.10.2014 - 11:00 
Hely  Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Kalotaszeg u. 31. B-ép. 313-as szoba. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen 
A Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt személyek. 

VI. szakasz: Kiegészít ő információk 

VI.1)A közbeszerzés ismétl ődő jellegére vonatkozó információk  
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem 
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk  
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem 
 
VI.3)További információk:  
1) A dokumentáció, átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus adathordozó(ko)n bocsátja rendelkezésre. 
Az elektronikus adathordozó(k) átvehetők személyesen a Főtáv Zrt. közbeszerzési csoportjától (1116 
Budapest, Kalotaszeg u. 31. B-épület 301 szoba), munkanapokon 09:00–15:00 óra között. Ajánlatkérő 
átvételi elismervény aláírása ellenében adja át azokat. 
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció postai úton történő megküldését kéri, abban az esetben 
Ajánlatkérő a postai kézbesítésből adódó problémákért (késedelemért, adathordozó megsérüléséért) 
felelősséget nem vállal. Postai úton történő megküldés kérése esetén az ajánlattevőre vonatkozó adatokat 
is tartalmazó (ajánlattevő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe és a kontakt személy neve), 
kérelmet kell Ajánlatkérőhöz eljuttatni, a felhívás I.1. pontban megadott fax számra. 
z ajánlatkérő az eljárás gördülékeny és gyors lebonyolítása érdekében ezen elérhetőségeken fogja tartani 
a kapcsolatot az ajánlattevőkkel, ezért az ajánlattevők kötelesek a faxkészülék és e-mail cím folyamatos 
napi 24 órán keresztül történő üzemképességéről gondoskodni. Az ajánlatkérő a fax készülék által adott 



kézbesítési igazolás vagy az email olvasási igazolás esetén az adott dokumentumot kézbesítettnek tekinti, 
így annak sikertelenségére az ajánlattevő utólag nem hivatkozhat. 
Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, közös ajánlattevők 
egyikének vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell elektronikus formában vennie (a 
dokumentáció terjedelme miatt a faxon történő megküldés nem lehetséges, ezért ez nem igényelhető). 
A dokumentáció másra át nem ruházható. 
2) Jelen felhívás III.2.2. pont pénzügyi alkalmasság P/1 éa P/2 pontjai és a III.2.3. pont műszaki 
alkalmasság M/1, M/2 ,M/3, M/4 pontjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
A minősített ajánlattevőkre a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 20. § (3)-(4) bekezdései is irányadók. 
3) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § értelmében az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel teljes körben 
hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlelt. Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást azonban NEM rendel el arra vonatkozóan, ha a 
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban 
megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 
4) Az ajánlati árat HUF-ban kell megadni úgy, hogy az nem köthető semmilyen valuta 
árfolyamváltozásához, továbbá melynek tartalmaznia kell az áru(k) leszállításával, beüzemelésével és 
betanításával, valamint az előírt garanciális időre vonatkozó valamennyi költséget, azaz Ajánlatkérő felé az 
ajánlatban megadott áron kívül semminemű többletfizetési követelés nem érvényesíthető. 
5) Ajánlatot a Kbt. 60. § (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelően, zárt csomagolásban, 
magyar nyelven és 1 papír alapú példányban kell elkészíteni és a teljes ajánlatot CD vagy DVD-n jelszó 
nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (PDF; tif) valamint a HKP Távfelügyelet II. ütem 
árazott címlista 1,2,3) rész táblázat excel formátumban is 1 példányban be kell az ajánlat részeként 
nyújtani. 
A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. A benyújtott elektronikus 
adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő az eljárás cselekményeit elektronikusan 
gyakorolja. 
Az ajánlat egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti" papír alapon beadott 
példány tartalma, illetve formája a mérvadó. 
A csomagoláson és az ajánlat fedlapján is fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi 
megjelölést: „K-55/2014 Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására”. 
A csomagoláson szerepelnie kell a következőnek is: „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható 
fel.” 
“Felbontásra a közbeszerzési csoport jogosult” 
Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet, de 
az nem akadályozza az ajánlat áttekintését. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti 
feltételt kielégítő megoldásnak. 
6) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható pdf-fájl és excel táblázat) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal 
mindenben megegyezik. 
7) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 40. § (1) a) és b) pontjai tekintetében. 
8) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdési vonatkozásában. 
9) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése tekintetében. 
10) Az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bek. alapján az alkalmassági minimum követelményeinek való 
megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására is támaszkodhat, melyről 
kérjük nyilatkozata becsatolását, továbbá ebben az esetben a Kbt. 55. § (5) és (6) bek.-ben. előírtak 
megfelelő alkalmazása mellett a bekezdés(ek)ben előírt iratok csatolását.. 
11) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, miszerint a céginformációs szolgálat honlapján található cégkivonata 
az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi adatokat tartalmaz. Amennyiben 
Ajánlattevő cégkivonata nem található meg a magyarországi céginformációs szolgálat honlapján, úgy 
csatolja az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának 
másolati példányát. 
12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja ajánlatához a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
egyszerű másolatban. 
13) A Kbt. 80. § (1) § alapján, az Ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titkok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
14) Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdésben leírtak szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, melynek 
formáját és tartalmát a dokumentáció tartalmazza, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) bekezdésében leírtakra. Az 
ajánlatkérő által készített felolvasólap használata nem kötelező, attól ajánlattevő saját felelőssége 
tudatában eltérhet. Ajánlatkérő a felolvasólapon leírtak és az ajánlat más részeiben (ártáblázat) leírtak 



között előforduló eltérés esetén, a HKP Távfelügyelet II. ütem árazott címlista 1 (2, 3) rész szereplő nettó 
árakat tekinti mérvadónak. 
15) Az ajánlattevőknek a dokumentáció mellékletét képező excel ártáblát kitöltve és szerkezetében történt 
változtatás nélkül (sor, oszlop kitörlése, betoldása) az ajánlatuk részeként be kell nyújtani. Ajánlattevő 
amennyiben az ártáblázatot nem csatolja, vagy annak szerkezetében változtatást eszközöl, úgy ajánlata 
érvénytelenségét okozza, mivel az ajánlata összehasonlítása a többi ajánlattal elektronikus úton nem 
lehetséges. 
16) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, nyilatkozni kell arról, hogy a letelepedése szerinti 
ország jogrendszerében a felhívás III.2.1. pontjában nevesített kizáró okok fennállása hiányának 
igazolására mely szervezetek, hatóságok bocsátanak ki igazolások. A kizáró okok igazolására ezektől a 
szervezetektől, hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
7) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérhet, melynek határideje a Kbt. 45. § (3) bek. szerinti. A 
kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje Kbt. 45. § (2) bekezdésben leírtak szerinti. 
18)Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentációban és annak 
mellékleteiben szerepelnek, valamint Ajánlatkérő által elkészített, szerződéstervezet elfogadásáról szóló 
nyilatkozatot. 
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak 
A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges tartalmúak, egyértelműen 
feltüntetve (szöveg áthúzásával) azt, hogy az abban leírtak nem vonatkoznak ajánlattevőre, kivéve, ha 
Ajánlatkérő a nyilatkozat mintában annak becsatolását nemleges válasz esetén kifejezetten nem kérte. 
A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű 
másolatban kérjük benyújtani. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a 
hiánypótlást követően) az ajánlat érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. 
19) Az ajánlatot, illetve az abban található nyilatkozatokat aláírók aláírási jogosultságának ellenőrzése 
érdekében az ajánlattevő - közös ajánlat benyújtása esetén valamennyi ajánlattevő - , illetve az eljárásban 
nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő, köteles az ajánlathoz csatolni aláírási címpéldány v. aláírás-minta 
egyszerű másolatát (a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve). (Amennyiben az ajánlatot, illetve a 
szükséges nyilatkozatokat az ajánlat (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetőleg egyéb gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a 
cégjegyzésre jogosult személy által aláírt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, ajánlattételi határidőt 
megelőző 60 napnál nem régebben kelt meghatalmazás másolatát.) 
20) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, de a tényt, vagy adatot 
tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem 
szerepel, úgy ajánlatevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 
36. § (6) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
21) A közbeszerzési eljárásnak és a szerződés teljesítésének is a hivatalos nyelve és a munkanyelve 
magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős-, (vagy fordító iroda általi) fordításban köteles becsatolni. A 
fordítás helyessége Ajánlattevő felelőssége. Ajánlatkérő a magyar nyelven leírtakat veszi figyelembe a 
bírálat során. 
Ajánlatkérő felelős fordítás alatt érti, ajánlattevő által magyar nyelvre fordított szöveget, melyet a fordítást 
végző személy kézjegyével lát el a fordítás tényének igazolása végett. 
22) Ajánlattevő felelős fordítás esetén nyilatkozatot csatoljon, hogy a magyar nyelvű szöveg az idegen 
nyelvű szöveggel tartalmilag mindenben megegyezik. 
23) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 
terheli. 
24) Az ajánlatok - személyesen vagy futárszolgálattal történő beadás esetén - munkanapokon 09:00-15:00 
óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 09:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az 
ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatra a Kbt. 61. § (3) bekezdésben leírtak a mérvadók. 
25) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése 
esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelöli. 
26) Az ajánlat elbírálása során, az ajánlatban megadott alkalmasságot igazoló pénzügyi adat, bármely 
külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) által megadott devizaárfolyamon történik. Amennyiben valamely devizát az 
MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország 



központi bankja által a felhívás közzétételének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró 
ellenérték képezi. 
27) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló 
megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza legalább a közös ajánlattevők között a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot 
az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet, továbbá 
nyertesség esetén a számlát kibocsátó ajánlattevőt, több számlakibocsátó esetén a számlakibocsátás 
arányát, módját. 
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
28) Az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban meghatározott esetleges márkanév nem értelmezhető 
úgy, hogy az ajánlatkérő konkrét árut kíván beszerezni, esetleges megnevezése csak a beszerzendő 
termék (áru) pontosabb meghatározását szolgálja. 
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt 
kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, és 
minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, 
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását is 
elfogadja akkor is, ha a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésében előírt „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 
Egyenértékű termék megajánlása esetén köteles az ajánlattevő az egyenértékűséget tételesen 
dokumentálva igazolni. 
29) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-9 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a részajánlati körökben (tételsor) ponthatárok 
közötti pontszámot: 
1.bírálati szempont: 
Az ajánlati ár részszempont esetében: 
P= Alegjobb / Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
Negatív és nulla HUF érték esetén az ajánlat azon része, mely ilyen értéket tartalmaz érvénytelen. 
2.bírálati szempont: 
Paraméter szinkronizálás módja 
1 típus - Kontrollergyártó saját controller mendzsment rendszerének 
alkalmazása: 0 pont 
2 típus - Natív NIAGARA támogatás: 5 pont 
3 típus - Kontroller programban megvalósított MS SQL-ből való letöltéssel: 9 pont 
3.bírálati szempont 
Kontroller alapváltozatának (csak egy fűtési és egy HMV-termelő berendezést irányító kontroller) 
tartalék/szabad bemeneteinek száma a kötelező minimum felett, és azon belül az univerzális 
bemeneteknek a száma 
1 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma kevesebb, mint 3, és melyek között nincs univerzális 
bemenet: 0 pont 
2 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 3, de kevesebb, mint 7, és melyek között 
nincs univerzális bemenet: 1 pont 
3 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma kevesebb, mint 3, és melyek között az univerzális 
bemenetek száma kevesebb, mint 50%: 2 pont 
4 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 3, de kevesebb, mint 7, és melyek között 
az univerzális bemenetek száma kevesebb, mint 50%: 3 pont 
5 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma kevesebb, mint 3, és melyek között az univerzális 



bemenetek száma több mint 50%: 4 pont 
6 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 7, és melyek között nincs univerzális 
bemenet: 5 pont 
7 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 7, és melyek között az univerzális 
bemenetek száma kevesebb, mint 50%: 6 pont 
8 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 3, de kevesebb, mint 7, és melyek között 
az univerzális bemenetek száma több mint 50%: 8 pont 
9 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 7, és melyek között az univerzális 
bemenetek száma több, mint 50%: 9 pont 
4.bírálati szempont 
1 db bontott használt elektromos szekrényért és ahhoz tartozó szabályozó készülékért ajánlattevő által 
fizetett ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) 
P= Alegjobb / Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin 
hol 
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin:a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legmagasabb ajánlott érték 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
30) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő 
tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 
31) A Szerződés hatálya a jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírásától az első évben 
igénybeveendő Projekt üzemeltetési támogatás (support) időszak utolsó napjáig tart. Amennyiben a 
Megrendelő él az igénybe vehető második éves Projekt üzemeltetési Támogatás (support) lehívásának 
jogával, abban az esetben a szerződés hatálya további egy évvel, illetve amennyiben él az igénybe vehető 
harmadik éves Projekt üzemeltetési Támogatás (support) lehívásának jogával is, úgy további még egy 
évvel meghosszabbodik. 
32) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, miszerint a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a 
szerződésben vállalt feladatainak megvalósítására a szerződésre kiterjesztett és ajánlati részenként 
minimum 1 500 000 forint/káresemény és minimum 50 000 000 forint/éves kártérítési limittel rendelkező 
összkockázatú (all risks típusú) biztosítással, mely a szerződés teljes futamideje alatt érvényben marad. 
A biztosítás létrejöhet új biztosítás kötésével vagy a meglévő felelősségbiztosítás jelen szerződésre történő 
kiterjesztéssel, a szerződés teljes időtartamára. 
Amennyiben ajánlattevő több részre ad ajánlatot a részek szerinti összegek összeadódnak. 
A fedezetnek ki kell terjednie: 
-alvállalkozó(k) esetén az alvállalkozó(k)ra is, 
-Ajánlatkérő meglévő tulajdonában okozott károkra, 
-idegen, harmadik személyek tulajdonában lévő vagyontárgyakban okozott károkra. 
A biztosítás fennállásáról szóló kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetés igazolásának 
másolati példányát a nyertes ajánlattevő(k) a szerződéskötést megelőzően köteles Ajánlatkérőnek átadni, 
ellenkező esetben a szerződéskötés nem jöhet létre. 
33) Helyszíni bejárás(ok:) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megfelelő ajánlattétel érdekében 
helyszíni bejárást tar az alábbi helyszíneken és időben: 
- hőközponti bejárásra helyszínek: 1214 Bp. Szent István út 1/B-1/D. ; 1214 Bp. Krizantén u. 30–40.; 
1214 Bp. Kossuth Lajos u. 168. 
találkozási hely a Szent István úti hőközpont előtt, időpont: a felhívás megjelenését követő 10. 
munkanapon, 8:00 órakor 
- távfelügyeleti rendszer konzultációra 
helyszín: 1116 Bp. Kalotaszeg u. 31. D épült, Márványterem, időpont: a felhívás megjelenését 
követő 11. munkanapon, 10.00 órakor 
Ajánlatkérő tájékoztatja a helyszíni bejáráson megjelenőket, hogy a hőközpontokban való tartozkodás 
feltétele, védősisak viselése, így valamennyi részvevőt kéri Ajánlatkérő, hogy saját részére védősisak 
meglétéről gondoskodjon. 
A helyszínen fénykép készítése lehetséges azzal, hogy azokat csak a jelen közbeszerzési eljárásban való 
ajánlattétel érdekében lehet felhasználni. Attól eltérő felhasználás csak Ajánlatkérő előzetes engedélyével 
lehetséges. Minden egyéb felhasználás jogi következményekkel jár. 
34) A helyszíni kivitelezések a fűtési időszak szünetében (16.5.2015–14.9.2015.) végezhezők. 
35) Ajánlattevő kereskedelmi ajánlata mellé csatolja a felhívás tárgyának és műszaki tartalmának 
megfelelő műszaki, szakmai ajánlatát is. 



36) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az ajánlattételi dokumentáció előírásai az irányadóak. 
 
VI.4)Jogorvoslati eljárás  
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság 
MAGYARORSZÁG 1026 Budapest Riadó u. 5. 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 
 
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása  
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó info rmáció a következ ő szervt ől szerezhet ő 
be 
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság 
MAGYARORSZÁG 1026 Budapest Riadó u. 5. 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 
 
VI.5)E hirdetmény feladásának id őpontja: 14.8.2014 


