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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vác Város Önkormányzata
Postai cím: Március 15. tér 11.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Címzett: Fördős Attila polgármester
Telefon: +36 27 510-105
E-mail: jaszai.peter@holding.vac.hu
Fax: +36 27 510-108
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
xEgyéb
(nevezze meg): általános közigazgatás
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Villamos energia beszerzése 12 hónapra vonatkozóan.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Vác Város közigazgatási területe
NUTS-kód HU102
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:



Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Villamos energia kereskedelmi szerződések a magyar átviteli hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia
szállítására az ajánlatkérő, annak intézményei és gazdasági társaságai részére
12 hónapos időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, menetrend adás nélküli
villamos energia kereskedelmi szerződések keretében (intézményi idősoros-,
intézményi profilos-, és közvilágítási felhasználási helyek vonatkozásában).
A szerződéskötést követően a kereskedő váltással járó összes adminisztratív
tevékenység elvégzése a felhasználó meghatalmazása alapján.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Villamos energia szállítás Vác Város Önkormányzata, annak intézményei részére 12
hónapra.
1.rész: intézményi idősoros felhasználási helyek vonatkozásában (a tervezett
energiafogyasztás
mértéke: 1,78 GWh + 20 %).
2. rész: intézményi profilos felhasználási helyek vonatkozásában (a tervezett
energiafogyasztás mértéke: 0,95 GWh + 20 %).
3. rész: közvilágítási felhasználási helyek vonatkozásában (a tervezett
energiafogyasztás mértéke: 1,25 GWh + 20 %).
(A fenti mennyiségek 2010/2011-es év Elosztói Engedélyes felhasználási adatai
alapján kerültek meghatározásra. Ettől a tényleges ajánlatkérői igény +20 %-kal
eltérhet.)



A szerződéskötést követően a kereskedőváltással járó összes adminisztratív
tevékenység elvégzése a felhasználó meghatalmazása alapján a nyertes ajánlattevő
feladata.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2011/10/01 (nap/hó/év)
befejezés 2012/09/30 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Kötbér. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén az Ajánlattevő a hibás vagy
késedelmes teljesítés minden naptári napja vonatkozásában az adott felhasználási
hely éves, dokumentációban kalkulált mennyiségű villamos energia forintban
meghatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszeresét fizeti naponta kötbérként
az Ajánlatkérőnek.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Az ellenérték kifizetése: felhasználási helyenként a felhasználási helyek szerinti
vételező intézmény vagy gazdasági társaság nevére a havi szerződésszerű
teljesítésről a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított, tételes elszámolási
melléklettel ellátott számlát a felhasználási hely szerinti vételező intézmény vagy
gazdasági társaság (felhasználó) egyenlíti ki banki átutalással a Kbt. 305. §-a
szerint. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A. §-ának rendelkezéseire, a számlakifizetések feltételeként meghatározott
adóigazolások beszerzésével kapcsolatban.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)



Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontokban felsorolt kizáró
okok valamelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a Kbt.
61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
• Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy
a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott
kizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
• Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdései szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjainak, valamint a 61. §
(1) bekezdés a)-d) pontjainak, illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá (ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve közjegyző
által hitelesített nyilatkozatot, hatósági igazolást szükséges csatolni).
• A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában (VPOP és a területileg
illetékes APEH igazolása, vagy NAV igazolás) igazolásnak minősül az a körülmény,
ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet szerepel az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.
• A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.
évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból (www.ommf.gov.hu, illetve
www.mbfh.hu a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó
esetekben), az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés időpontjára vonatkozóan.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.



III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Saját vagy jogelődje jelen hirdetmény feladását megelőző kettő lezárt üzleti év
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül
(mérleg és eredménykimutatás) (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha a mérleg szerinti eredménye a jelen hirdetmény feladását
megelőző kettő lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt (önálló megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti, vagy a Kbt. 69. (8)
bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók műszaki, illetve szakmai
alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megjelenését
megelőző 36 hónapból származó, villamos energia szállításra vonatkozó
referenciáinak ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
igazolva.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója,
vagy a Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az
ajánlati felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban összesen nem rendelkeznek
együttesen legalább 12 hónapig folyamatosan végzett:
— az 1. rész esetén minimum 1,78 GWh mennyiségű;
— a 2. rész esetén minimum 0,95 GWh mennyiségű ,
— a 3. rész esetén minimum 1,25 GWh mennyiségű villamos energia szállítására
vonatkozó referenciával.
Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, a benyújtott
referenciáknak összességében el kell érnie a megajánlott részek vonatkozásában
előírt mennyiségi követelmények összegét. (Tehát pl. a mindhárom részre benyújtott
ajánlat esetén összességében min. 3,98 GWh nagyságrendű, az előírt feltételeknek
megfelelő referenciát kell igazolni).
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája



IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)



Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/08/11 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 62500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció bruttó ellenértékét (62500 HUF) a
Váci Városfejlesztő Kft. 11742094-20179386 számú bankszámlára átutalással kell
megfizetni. Az átutalás közlemény rovatába az „Dokumentáció – Vác: villamos
energia” hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/08/11 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/11 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9. I. emelet 4.)
lebonyolító szervezet tárgyaló helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem



Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja.
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: az
ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az
ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció személyesen
átvehető az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9.) lebonyolító szervezet
titkárságán munkanapokon előre egyeztetett időpontban 10:00 - 15:00 között,
valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig; illetve a
Kbt. 54. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkérhető (ajánlatkérő
a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja!). Az átvételkor a
befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása
szükséges, a dokumentáció (elektronikus úton történő) megküldésének kérése
esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot másolatban csatolni
kell. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges
megadnia a lebonyolító szervezet rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve
és székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve,
telefon- és fax száma.
3. Az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát;
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult,
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát. Amennyiben az
ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra,
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is;
- a Magyar Energia Hivatal által kiadott (vagy azzal egyenértékű) kereskedői
engedélyt (eredetiben vagy másolatban);
- a rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződést vagy amennyiben más
ilyen mérlegkörhöz, mint al-mérlegkör felelős csatlakozott, a hatályos szerződést
csatolja, melynek alapján jogosult mérlegkör felelősként eljárni;
4. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági
követelmények igazolására szolgáló iratok esetében, az idegen nyelvű irattal
együtt az irat magyar nyelvű hiteles fordítását kell benyújtani. Minden más iratot,
dokumentumot elegendő szöveghű magyar fordításban csatolni.
5. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 71.§ (1) a), b), c) és d) pontjaira
vonatkozóan. A nyilatkozatokat - adott esetben - nemleges tartalommal is meg kell
adni
6. Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy nyilatkozzon a Kbt. 70.
§ (2) bekezdésére vonatkozóan. Az ajánlatot három (egy eredeti és kettő
másolati) példányban, a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.



7. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése
alapján őrzi meg.
8. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
9. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli,
mely tény elfogadásáról ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell.
10. A dokumentáció megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek,
az másra át nem ruházható és nem publikálható. Az ajánlattétel érdekében a
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
11. Az eredményhirdetés időpontja: 2011.08.19. 10.00 óra, a szerződéskötés
tervezett időpontja: 2011.08.29.
12. Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció E. mellékletében meghatározott
ajánlatkérők nevében is folytatja jelen közbeszerzési eljárást, ezáltal az ott megjelölt
intézmények, gazdasági társaságok lesznek a szerződést kötő felek és önálló
számlafizetésre kötelezettek (az 1. részajánlati körben 18 db szerződés, 2.
részajánlati körben 78 db szerződés 3. részajánlati körre vonatkozóan pedig 1 db
egyedi szerződés létrejötte szükséges).
13. Az ajánlati ár feltétel nélküli, nettó energia fix díj kell legyen, Ft/kWh egységben
megadva. Az ajánlati árak kialakításakor az ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy
az ajánlati ár belföldi, egy zónaidős, amely a KÁT költséget (2007. évi LXXXVI tv.
9-13. §) is magába foglaló villamos energia ár, ami tartalmazza a kiegyenlítő energia
költségét és a mérlegkör tagsági díjat is. (Az árat magyar forintban kell megadni.)
A megadott ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjat, a VET-ben
meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, és az általános forgalmi adó
összegét, valamint a jogszabályban felmerülő adókat és illetékeket.
A nyertes ajánlattevő az általa megadott egy zónaidős, tiszta áramdíjas energiaárat
a szerződés időtartama alatt nem változtathatja. Az ajánlati ár a szerződés
időtartama alatt kötött, annak indexálásra (pl. infláció, deviza árfolyamának
ingadozása stb. miatt) nincs lehetőség.
Az ajánlatkérő minden részajánlati körben fenntartja a jogot, hogy az eljárást a Kbt.
92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítsa, ha a megajánlott egységárak
(Ft/kWH), illetve az ellenszolgáltatás összességében magasabb, mint az egyetemes
szolgáltatás díjtételei.
14. Az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban vállalnia kell, hogy
Ajánlatkérő megbízása alapján a rendszerhasználatra vonatkozó (hálózat
csatlakozási és hálózat használati) szerződések megkötésének ügyében az illetékes
hálózati engedélyeseknél eljár.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024



Ország: HU
Telefon: +36-1 336-77-76
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36-1 336-77-78
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. § (2) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1 336-77-76
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36-1 336-77-78
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/24 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Címzett:
Telefon: +36 1 788 89 31
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: +36 1 789 69 43
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők



Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Címzett:
Telefon: +36 1 788 89 31
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: +36 1 789 69 43
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Címzett:
Telefon: +36 1 788 89 31
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: +36 1 789 69 43
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Villamos energia kereskedelmi szerződés
1) A rész meghatározása
Intézményi idősoros villamosenergia felhasználás.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Intézményi idősoros felhasználási helyek vonatkozásában a tervezett
energiafogyasztás mértéke: 1,78 GWh + 20 %.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2011/10/01 (nap/hó/év)



Befejezés 2012/09/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Villamos energia kereskedelmi szerződés
1) A rész meghatározása
Intézményi profilos villamosenergia felhasználás.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Intézményi profilos felhasználási helyek vonatkozásában a tervezett
energiafogyasztás mértéke: 0,95 GWh + 20 %.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2011/10/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2012/09/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Villamos energia kereskedelmi szerződés
1) A rész meghatározása
Közvilágítási villamosenergia felhasználás
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
További
tárgyak:
3) Mennyiség
A közvilágítási felhasználási helyek vonatkozásában a tervezett energiafogyasztás
mértéke: 1,25 GWh + 20 %.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között



Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2011/10/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2012/09/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


