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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezennel 
felkérem, hogy a 2017. október 27. napján megküldött ajánlattételi felhívásban, valamint a 
közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát 
képező feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2017. november 6. 10:00 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
Telefon: +3625544180 
Fax: +3625544178 
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu; farkas@pmh.dunanet.hu 
Kapcsolattartó: Farkas Róbert 
 
Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 
Telefon: +36 1 7888931 
Fax: +361 7896943 
E-mail: eszker@eszker.eu 
 
Az eljárás típusa: 

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti) 
közbeszerzési eljárás.  
 
Eljárás nyelve: 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos, hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya:  

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” 
 
A szerződés időtartama: 

2018.02.01. 00:00 CET -2019.01.31. 24:00 CET közötti időtartam 
 
Egyéb rendelkezések: 

Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1. KÖTET 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 
1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím): 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
Telefon: +3625544180 
Fax: +3625544178 
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu; farkas@pmh.dunanet.hu 
Kapcsolattartó: Farkas Róbert 
 
Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 
Telefon: +36 1 7888931 
Fax: +361 7896943 
E-mail: eszker@eszker.eu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
esetén annak indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1) 
bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás. 
 

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 
annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Azokat ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja az 
ajánlattevők részére. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Árubeszerzés 

 
Tárgya: Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre 
 
Mennyisége: 
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának 

villamos energiaellátására 2018.02.01. 00.00 órától 2019.01.31. 24.00 óráig.  

 

Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 1.500.000 kWh 

 

Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +10% mértékéig különdíj mentesen eltérhet.  

 

A szerződött mennyiség + 10 % opciót tartalmaz azzal, hogy Ajánlatkérő az opciós 

mennyiséget a meghatározott felhasználó helyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is 

felhasználhatja. A rögzített 10 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő 

nem vállal kötelezettséget. 
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A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció és az árazatlan eszközlista 

tartalmazza.) 

 

Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, 

típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint dokumentáció 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű 

terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. 

 

CPV kódok: 

Fő tárgy: 

09310000-5 Villamos energia 

 

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják: 

Villamosenergia kereskedelmi szerződés  

 

6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési 
rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: - 

 

7.    A szerződés időtartama: 

2018.02.01. 00:00 CET -2019.01.31. 24:00 CET közötti időtartam 
 
8. A teljesítés helye: 

Dunaújváros város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumok 
mellékletét képező 1. számú függelékben meghatározott teljesítési címeken 
 
NUTS kód: HU211 

 
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás:  

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.  

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 

Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. 

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdése szerint havonta, a szolgáltató által a tárgyhónapot követő hónap 5. napját 
követően kiállított számla alapján, 30 napon belül fizeti meg. Az első számla kibocsátására a 
teljesítés megkezdését követő hónap 10. napján kerülhet sor. 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 
Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott 6:155. 
§ (1) szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 



Vonatkozó jogszabályok különösen: 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot:  

 Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását. 

 

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 

 

A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:  

Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel 
lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen lenne, további 
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt, a 
beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 
eredményezné. 

 

12. Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár az értékelési szempont az 
alábbiak szerint. 
 

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is 
figyelembe kell venni. 

Az ajánlati ár tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-
ában meghatározott pénzeszközöket – így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat –, az 
energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő 
egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, rendszerhasználati díjat. 

Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, kapacitást 
nyújtó gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 



Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az 

ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok 

hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja 

és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha 

az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési 

eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy 

az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a 

kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 

felel. 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetén az ajánlathoz 

csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs 

folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 

változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani 

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 

Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet. Figyelemmel a 321/2015. (X. 

30.) K.r 17.§-ra. 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró 

okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi 

nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya 

alá. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. 

A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás 
megküldésének dátuma. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett 
be. 

 
14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

  Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat azonban nem köteles 
megadni. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

 

 

 

 

 

 



A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, 
ajánlatkérő az értékelési részszempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
ezen alkalmassági követelmény igazolása 
tekintetében az alábbi dokumentumok 
benyújtását kéri: 

 

M1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 
hónap) legjelentősebb szállításainak 
ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 23. § -ban meghatározott 
formában igazolva, vagyis ajánlattevő, 
illetve az alkalmassági igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
szerződést kötő másik féltől származó 
referencia igazolással. 
A referencianyilatkozatnak vagy 
referenciaigazolásnak a következőket kell 
tartalmaznia: 
 
— teljesítés idejét (kezdés és befejezési 
dátum, év/hónap/nap), 
— a szerződést kötő, referenciát adó másik 
fél adatait, elérhetőségei, 
— a szállítás tárgyát, az értékesített 
villamos energia mennyiségét (kWh), 
— a korábbi szállítás mennyiségére utaló 
más adatokat, melyből az alkalmassági 
feltételnek való megfelelésmegállapítható 
(pl. saját teljesítés %-ban), 
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e, 
 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló 
dokumentum nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra ajánlattevő részéről, 
ajánlattevő csatolja a dokumentumok 
magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a 
magyar nyelvű dokumentumot tekinti 
irányadónak. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 
alkalmassági követelményeknek bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) 
és (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 

 

 

 

 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik a jelen felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 36 hónapban teljesített 
(teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen 
és az előírásoknak megfelelően teljesített 
referenciával, amely: 
 
- legfeljebb 3 db szerződés keretében 
teljesített, legalább összesen 1.000.000 kWh 
villamos energia értékesítésére vonatkozó 
referenciával. 
 

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, 

de legfeljebb 6 éven belül megkezdett villamos 

energia értékesítést vesz figyelembe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(vagy személy) kapacitására támaszkodva 
kíván megfelelni, úgy ajánlattevő 
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése, 
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének 
megfelelően a kapacitást nyújtó 
szervezetnek az előírt igazolási módokkal 
azonos módon kell igazolnia az adott 
alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést. 

 

15. Ajánlattételi határidő: 

2017. november 6. 10:00 

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 

 

16. Az ajánlat benyújtásának címe: 

ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83.– BBT Irodaház, II. emelet 

 

17. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar. 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az 
ajánlat. 

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven 
történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok 
alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok 
nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű 
fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit 
az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak: 

ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház, tárgyaló 

2017. november 6. 10:00 

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1) - (4), (6) bekezdései 
szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek 
lehetnek jelen. 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van 
ajánlatához. 

 

20. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információ: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 

 

Nyertes Ajánlattevőt kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, amelyben – olyan 
okból, amiért a Nyertes Ajánlattevő felelős (Ptk. 6:186.§) - az Ajánlatkérőnek bármely 



felhasználási helyen nem áll rendelkezésre folyamatosan a szükséges energiamennyiség. A 
kötbér mértéke ezen időszakra minden fenti hibával érintett befejezett órára az érintett 
felhasználási hely(ek) megelőző havi energiadíjának 1 %-a. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a 
szerződéstervezet tartalmazza. 

 

21. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 

Nem 

22. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 113. § (2) bekezdésére tekintettel bármely gazdasági szereplő, amelynek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni 
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító 
felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, 
hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást 
megindító felhívást. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen 
felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a 
jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat 
papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia. 

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az 
eredetivel mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi 
esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni); 

e) A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat 
az irányadó. 

f) az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

g) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 



a zárt csomagon „Ajánlat – „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. 
évre” 
valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható 

fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell 
jelölni: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat; 

5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők 
tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az 
ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről, cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül 
benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő 
csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni 
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó 
esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 

10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-16.00 óra között, 
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óra között lehet leadni. 

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. 
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül 
benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

12. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy bármely más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon  alkalmassági követelményt  
vagy  követelményeket,  amelynek  igazolása  érdekében  az  ajánlattevő  vagy részvételre  
jelentkező ezen szervezet  erőforrására  vagy  arra  is  támaszkodik.  A Kbt. 65.§ (8) 
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 



jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65.§ (7) bekezdés). 

13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, 
illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban állapította meg az M1. feltételek vonatkozásában. 

14. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek 
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő 
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a 
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az 
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § 
(4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével.  

15. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az 
ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt 
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. 

16. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 

17. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

18. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

19. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
az ajánlattevőnek a szakemberek önéletrajzában bemutatott építési beruházások 
tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró 
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek 
közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 

20. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

21. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg M1. feltételek vonatkozásában. 

22. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 

24. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 



25. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 

26. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

27. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. október 27. 
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