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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392864-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamos energia
2017/S 192-392864

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

BVH – Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház utca 9–11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15889
Szőlő u. 38.
Budapest
1034
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK16138
Váci út 23–27.
Budapest
1134
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Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
AK02405
Dob utca 90.
Budapest
1073
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
AK02451
Alföldi u. 7.
Budapest
1081
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15575
Bánk bán u. 8–12.
Budapest
1115
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
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E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK24670
Rumbach Sebestyén u. 19–21.
Budapest
1075
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK02431
Kalotaszeg u. 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK19529
Kalotaszeg u. 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete
AK25119
Kalotaszeg u. 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK17887
Kalotaszeg u. 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bvh.budapest.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház u. 9–11. Bank szektor III. emelet 304. szoba
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
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Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház u. 9–11. Bank szektor III. emelet 304. szoba
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési közszolgáltatási feladatainak
koordinációja, irányítása és ellenőrzése

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

II.1.1) Elnevezés:
Általános felhasználású villamos energia szállítása – a 1.1.2018.-31.12.2018. közötti időszakban teljes ellátás
alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés.

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 1.1.2018. 00:00 CET – 31.12.2018. 24:00 CET közötti
időszakban teljes ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia 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
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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 a 1.1.2018. 00:00 CET –
31.12.2018. 24:00 CET közötti időszakban, 49 105 982 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott
mennyiségtől pozitív irányba 35,3 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
Összesen 3 727 db fogyasztási hely, melyből 80 db idősoros, 3 647 db profilos.

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
Kezdés: 01/01/2018
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike
fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (3)–(5) és a 63. § (3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 74. § (1) bekezdés
értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában:
Előzetes igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § alapján ajánlattevőnek ajánlata
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benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő
erről szóló felhívásában megjelölt megfelelő határidőn belül a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10., 12–13. § szerinti
igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)–(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót
is) vonatkozásában: A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § alapján a Kr. II. fejezete szerint kitöltött
és aláírt ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 16. § alapján az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának
napjánál.

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 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított
– a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállításából) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát
éves bontásban, 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 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év egyikében
sem érte el a 700 000 000 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.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
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 megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia szállításait
(megjelölve a teljesítés idejét – kezdő és befejező időpontját -, mennyiségét, a szerződést kötő másik felet, a
szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a referenciát adó személy megnevezését és elérhetőségét,
továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e).
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 36 800 000 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), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak és a közbeszerzési
dokumentumoknak megfelelően.
A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF
vagy Ft).

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

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
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a
257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó információkat a
közbeszerzési útmutató tartalmazza.

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: 07/11/2017
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: 07/11/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
1052 Budapest, Városház u. 9–11. Bank szárny, 308-es tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljáráson Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1) és (4) valamint (6) bekezdésében
foglaltak szerint jár el.

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. A BVH Zrt. a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján a felhívás I.1. pontjában megjelölt többi ajánlatkérő (AK)
meghatalmazottjaként folytatja le az eljárást.
2. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (AT) vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok elérése és a Visszaigazoló lap
kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése vagy az ajánlatba történő
csatolása az eljárásban való részvétel feltétele.
3. AK a kiegészítő tájékoztatást www.bvh.budapest.hu elérhetőségen teszi közzé. Azon gazdasági szereplőket,
akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.
4. ATnek az ajánlatba csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
Kbt. 66. § (2)- eredeti példányban
Kbt. 66. § (4)
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Kbt. 66. § (6) a–b)
Kbt. 65. § (7)
Kbt. 66. § (5) a 68. § (4) szerinti tartalommal
Kbt. 67. § (4)
— ESPD
5. AK a IV.2.6. pontban lévő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért, mely kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Kr. 23. § (1),
(2) bekezdése szerint érvényesül.
6. AD nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) szerinti eredménytelenséget.
7. Az ajánlatot az ATknek roncsolás-mentesen nem bontható formában kell benyújtaniuk 1 eredeti papír alapú
példányban,melyhez csatolni kell az eredeti papír alapú példánnyal mindenben egyező digitalizált példányt
elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható pendrive-on, CD-n vagy DVD-n, de nem módosítható
formátumban).
8. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK nem rendel el újabb
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. 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 389/2007. (XII. 23.) Korm. rend.ben, 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 ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján
esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
10. A szerződés teljesítése során az alábbiakban foglalt különleges feltételeknek meg kell felelni:
— 2007. évi LXXXVI. törvény (VET),
— 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet,
— 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
11. A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés feltétele, hogy gazdasági szereplő a VET 74. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján a MEKH által kibocsátott érvényes villamos energia kereskedelmi engedéllyel
rendelkezzen, melyet AK ellenőriz.
12. AK a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság
feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban határozta meg a
következő alkalmassági követelmények esetében: P1; M1.
13. AK 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.
14. Közös AT nyertesek esetén AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §. alapján kell eljárni.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozák Zsuzsanna, lajstromszám:00884.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
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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

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.

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:
02/10/2017


