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Ajánlati/részvételi felhívás 
2014/24/EU irányelv 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 

 

Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata 

Postai cím: Széchenyi tér 22. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 

E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Makói Polgármesteri Hivatal 

Postai cím: Széchenyi tér 22. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 

E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Makói Óvoda 

Postai cím: Erdélyi P. u. 8. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 

E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 



A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 

Postai cím: Tinódi u. 8. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 

E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Postai cím: Návay L. tér 5-7. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 

E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 

Postai cím: Posta u. 2. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 

E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Makói Gyógyfürdő Zrt. 

Postai cím: Makovecz tér 6. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 



E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 

Postai cím: Deák F. u. 2. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett Telefon: +36 62511842 

E-mail: juhos.bernadett@mako.hu Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://mako.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 
I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: 

https://ekr.gov.hu/ 

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 a fent említett cím 

 másik cím:  

Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím:  

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ 

◯ a fent említett címre 

 a következő címre:  

Címzett: 
Telefon: 
E-mail:  
Fax: 

Internetcím:  

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. 
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 



 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, 
valamint regionális vagy helyi részlegeik 

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

◯ Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

◯ Közjogi intézmény 

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet 

◯Egyéb típus: 

 

I.5) Fő tevékenység 

◯ Általános közszolgáltatások 

◯ Honvédelem 

◯ Közrend és biztonság 

◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

◯ Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

◯ Oktatás 

◯ Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 
 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Villamos energia beszerzése Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 09310000-5 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás  Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: 

Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 2020.02.01 00:00 CET - 
2021.01.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében. 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2 

Érték áfa nélkül: [         ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll X  igen ◯ nem 

Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯  csak egy részre nyújthatók be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

 

 

II.2) Meghatározás 1 

A.II.2.1) Elnevezés: 2ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ VILLAMOS ENERGIA Rész száma: 2 1 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 



Fő CPV-kód: 1 09310000-5 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2020.02.01 00:00 CET - 2021.01.31. 24:00 CET közötti időszakban, 
3.364.851 kWh mennyiségben. 

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal eltérhet, mint opcionális rész. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az 
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 

 

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör 
tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott 
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, 
megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az 
Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és 
szabályozásának költségét. 

 

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés 
tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru 
jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár (Ft/kWh) Súlyszám: 21 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

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

Időtartam hónapban: [  ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy 

Kezdés: 2020.02.01. 

Befejezés: 2021.01.31. 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 



II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen  nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen ◯ nem        Opciók ismertetése: 

Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet 
ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével 
szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint 
kell biztosítani. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

 

B.II.2.1) Elnevezés: 2 KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA Rész száma: 2 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 09310000-5 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2020.02.01. 00:00 CET - 2021.01.31. 24:00 CET közötti időszakban, 792.670 
kWh mennyiségben. 

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal eltérhet, mint opcionális rész. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az 
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör 
tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott 
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, 
megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az 
Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és 
szabályozásának költségét. 

 

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés 
tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru 
jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 

 Ár (Ft/kWh) Súlyszám: 21 



◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

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

Időtartam hónapban: [  ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy 

Kezdés: 2020.02.01 

Befejezés: 2021.01.31. 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen  nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen  nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen ◯ nem        Opciók ismertetése: 

Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet 
ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével 
szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint 
kell biztosítani. 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

 

 

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:  

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. 
§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  



Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint. 
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 
szerinti felhívására köteles benyújtani. 
 
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen 
kizáró okok hatálya alá. 
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. 
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – 
köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak 
szerint. 
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint 
kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy 
adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, 
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra 
vonatkozó nyilatkozatukat. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: - 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 - 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás 
feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (megjelölve 
legalább a teljesítés idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát, a szerződést kötő másik felet, az értékesítés tárgyát, 
és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e). 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, az 65. § (6)-(7) bekezdései, valamint a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. § (1)–(2). 

Az igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak alfa szakaszát. A 
referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint. 

Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a minősített 
ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek 
is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya szerinti a felhívás 
feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb villamos energia értékesítéseik bemutatását 
illetően. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) az 
1. rész vonatkozásában összesen legalább 2.000.000 kWh mennyiségű, a 2. rész vonatkozásában összesen legalább 500.000 
kWh mennyiségű villamos energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján is igazolható.  

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén legalább 2.000.000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítéséről szóló 
referenciával. 

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi 
figyelembe. 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

 

 



III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) 

  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák ellenértékét 
Felhasználó az érkeztetés után, átutalással, 15 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:155. §, 
6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása nem követelmény. 

Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés. Eladót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, 
amennyiben az átviteli hálózatba történő betáplálást a kezdő időpontban olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős. 
Késedelmes teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli 
hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át.  

Eladót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, melyben az energiaszolgáltatás olyan okból 
szünetel, amelyért Eladó felelős vagy egyéb módon nem felel meg a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a hibás teljesítéssel érintett napok vonatkozásában a Szerződés szerinti 
mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át. 

A kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének 30%-át. 

Vevő számviteli bizonylatban értesíti Eladót a fizetendő kötbér összegéről. Felek kijelentik, hogy adott esetben a pénzügyi 
rendezéskor Vevő csak a kötbérigénye feletti energiadíj megfizetésére köteles. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

 

IV. szakasz: Eljárás 
 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [   ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 



 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a 
megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni. 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a 
Közbeszerzési dokumentáció 5. pontjában foglaltak szerint. 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik  igen ◯ nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 2019. 

Helyi idő: 10:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4 

Dátum:  

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar 1 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:  

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:  

Helyi idő: 12:00 

Hely: www.ekr.gov.hu 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza. 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 



VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen  nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

 A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. 

A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési 
rendszerben.  

2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, 
valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. 
Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! 
Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. 

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 

3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § 
(6) bekezdése, az 65. § (7) bekezdése és az 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is 
kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

4.) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, 
mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 

Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

5.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva. 

6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja 
alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó 
meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett. Adott esetben csatolni kell 
továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy 
változásbejegyzés nincs folyamatban. 

 7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 
érvényesül.  

8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit. 

9.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §a szerint. 

10.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb, valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a 
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével. 

11.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215.  

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 



Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu  Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu  Fax: +36 18828593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

Kbt. 148.§ szerint. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:  

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

4 ha az információ ismert 

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák 


