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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438517-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamos energia
2018/S 194-438517

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_56450253
Városház utca 9-11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_65376230
Váci út 23–27.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.btirt.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
EKRSZ_20662563

mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.bvh.budapest.hu
https://ekr.gov.hu
mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.btirt.hu
https://ekr.gov.hu
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Dob utca 90.
Budapest
1073
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
EKRSZ_42343606
Szőlő utca 38.
Budapest
1034
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
EKRSZ_47638985
Alföldi utca 7.
Budapest
1081
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_89530247

mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.fokert.hu
https://ekr.gov.hu
mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
https://ekr.gov.hu
mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.fkf.hu
https://ekr.gov.hu
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Bánk bán utca 8–12.
Budapest
1115
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete
EKRSZ_93402554
Kalotaszeg utca 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fdsz.org
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_13944456
Kalotaszeg utca 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotavkiseromu.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_44687762

mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.budapestkozut.hu
https://ekr.gov.hu
mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.fdsz.org
https://ekr.gov.hu
mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.fotavkiseromu.hu
https://ekr.gov.hu
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Kalotaszeg utca 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.immodus-zrt.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_82493194
Szugló utca 9–15.
Budapest
1145
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft
EKRSZ_75816940
Olof Palme sétány 5
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Zoltán
Telefon:  +36 19206318
E-mail: sallai.zoltan@fovkozbesz.hu 
Fax:  +36 19206398
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bsk.sport.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció

mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.immodus-zrt.hu
https://ekr.gov.hu
mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://kemenysepro.hu
https://ekr.gov.hu
mailto:sallai.zoltan@fovkozbesz.hu
http://www.bsk.sport.hu
https://ekr.gov.hu
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A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758572018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000758572018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Villamos energia beszerzése 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000758572018

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„Általános felhasználású villamos energia szállítása a 1.1.2019–31.12.2019 közötti időszakban teljes ellátás
alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ajánlatkérők részére 1.1.2019–31.12.2019 közötti
időszakban, 54 625 870 kWh mennyiségben.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányban 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758572018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758572018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758572018/reszletek
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Kezdés: 01/01/2019
Befejezés: 31/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott mennyiségtől pozitív irányban 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő az értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy az áru jogszabályokban meghatározott
és körülhatárolható szabványtermék, és további minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll, – A Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)- (2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentum részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre
bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság
igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok
fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap
alkalmazásával a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá.
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Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy alkalmatlan a szerződés teljesítésére az
ajánlattevő, ha nem rendelkezik a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének
e) pontja alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott érvényes villamos
energia kereskedelmi engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e)
pontja alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott érvényes villamos energia
kereskedelmi engedélyt, továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az engedélye érvényes, nem került
visszavonásra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
P1. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban:
ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum
követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további
részeket nem.
Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolások:
P1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia
kell az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a
közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítása) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya (villamos energia szállítása) szerinti -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el
a 850 millió HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P1. alkalmassági követelménynek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra: (8) Az a szervezet, amelynek adatait
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a
Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
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M1. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban:
ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai minimum követelménynek
megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD
IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolások:
M1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell
a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia szállításait
(megjelölve a teljesítés idejét – kezdő és befejező időpontját – és helyét, mennyiségét, a szerződést kötő másik
felet, a szállítás tárgyát, a referenciát adó személy megnevezését és elérhetőségét, továbbá arra vonatkozó
nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
A M1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben, amelyre
vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége
fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen legalább 38 000 000 kWh mennyiségben
értékesített villamos energia szállításáról szóló, szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt.
135. § (1) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak és a közbeszerzési
dokumentumoknak megfelelően.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF).

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján.

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/11/2018
Helyi idő: 10:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kerül lefolytatásra, így a 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 6. §-a szerinti regisztráció
szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
3. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.
65. § (7), 66. § (2), (6), 67. § (4) szerinti nyilatkozatokat, az ESPD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6)
bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
http://nekszt.hu
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
http://nekszt.hu/tamogatas/
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4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra.
5. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban lévő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő egy
alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, 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.
9. Az A szerződés teljesítése során az alábbiakban foglalt különleges feltételeknek meg kell felelni:
— 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET),
— 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról,
— 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról.
10. Az ajánlati ár (villamos energia díja) tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, a
számlatartalommal megegyező tartalmú elektronikus adatszolgáltatás esetleges költségeit, illetve a közvetített
szolgáltatások esetleges költségeit Az ajánlati ár nem tartalmazza a VET 9-13. §-aiban meghatározott és a
megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
valamint a megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének
elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól az Eladó által kötelezően megvásárolandó villamos
energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét, a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket – így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat –, a jövedéki adót, az áfát,
valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat
és költségeket.
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban
határozta meg a következő alkalmassági követelmények esetében: P1; M1.
12. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételt, tekintettel arra, hogy a közös ajánlatkéréssel történő beszerzés
előnyeit kihasználva egy összesített villamos energia mennyiség beszerzésére kerül sor, amely kedvezőbb
feltételekkel történő szerződéskötést tesz lehetővé, a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős
gazdálkodás elvét szem előtt tartva.
13. További inf. AF VI.4.3) pont és KD.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.
14. Közös ajánlattevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15. A Kbt. 108. § (1) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján ajánlatkérő az ajánlatok 76. §
szerinti értékelése után elektronikus árlejtést folytat le.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán; lajstromszám: 00888.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
08/10/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

