ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000960072018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Dunaújváros villamosenergia beszerzése a 2019.évre

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
53097541

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Dunaújváros

HU211

NUTS-kód:

2400

Ország:

Magyarország

Városháza Tér 1

Egyéb cím adatok:

Somfainé Petőfalvi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu

Telefon:

Anita

+36 25544345

Fax:

+36 25544178

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.dunaujvaros.hu
www.dunaujvaros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

torokr@eszker.eu

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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Postai irányítószám:

1026

Ország:

Magyarország

Pasaréti Út 83.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Török
Telefon:

Réka
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
09310000-5

Dunaújváros villamosenergia beszerzése a 2019.évre

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás 2 részben kerül megvalósításra: 1.) Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának
villamos energiaellátására 2019. február 01. 00:00 CET – 2020. január 31. 24:00 CET közötti időtartam Az energiafelhasználás a
szerződéses időszak alatt: 1.500.000 kWh 2.) Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros kezelésében lévő
ingatlanok villamos energiaellátására 2019. január 01. 00:00 CET – 2020. január 31. 24:00 CET közötti időtartam Az
energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 150.000 kWh A szerződött mennyiség+ 10 % eltérést tartalmaz részenként azzal,
hogy Ajánlatkérő az eltérés mennyiséget a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A
rögzített 10 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2020.01.31

Magyarország, Dunaújváros közigazgatási területe, valamint Dunaújváros kezelésében lévő ingatlanok
vonatkozásában a KD mellékletét képező 1. számú függelékben meghatározott teljesítési címeken

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

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) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
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1 - 1. Közvilágítás

09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211 Fejér

Dunaújváros közigazgatási területe. Részletes leírás a II.2.4) pontban.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának villamos energiaellátására Az
energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 1.500.000 kWh A szerződött mennyiség+ 10 % eltérést tartalmaz részenként azzal,
hogy Ajánlatkérő az eltérés mennyiséget a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A
rögzített 10 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Fogyasztási hely címe Éves
fogyasztás (kWh) 2.TR. Dunaújváros, Vasmű út 10. 18900 3. TR. Dunaújváros, Vasmű út 27. 38196 4. TR. Dunaújváros, Vasmű út 7.
33492 5. TR. Dunaújváros, Kohász u. 2. 14712 5./A TR. Dunaújváros, Eszperantó út 23. 36264 6. TR. Dunaújváros, Építők útja 2/D
18840 7. TR. Dunaújváros, Május 1. u. 16. 10452 8. TR. Dunaújváros, Görbe u. 6. 21528 9. TR. Dunaújváros, Szórád M. u. 12. 51744
10. TR. Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5. 26628 11. TR. Dunaújváros, Erkel kert 19. 29736 12. TR. Dunaújváros, Martinovics u. 2. 20976
14. TR. Dunaújváros, Bocskai u. 3. 11724 18. TR. Dunaújváros, Széchenyi park 6. 58392 19. TR. Dunaújváros, Köztársaság u. 1. 36732
21. TR. Dunaújváros, Magyar út 41. 264 23. TR. Dunaújváros, Ságvári E. u. 6. 23652 24. TR. Dunaújváros, Bercsényi M. u. 8. 14616 25
. TR. Dunaújváros, Esze Tamás u. 13. 10308 27. TR. Dunaújváros, Vasmű út 69. 25944 28. TR. Dunaújváros, Pajtás u. 2. 5196 30. TR.
Dunaújváros, Vigadó u. 2. 8172 31. TR. Dunaújváros, Nyárfa u. 1. 16680 32. TR. Dunaújváros, Erdősor 34. 64932 33. TR. Dunaújváros,
Martinovics u. 25. 5400 35. TR. Dunaújváros, Martinovics u. 31. 16512 36. TR. Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 31. 26244 38. TR.
Dunaújváros, Papírgyári út 1. 46572 41. TR. Dunaújváros, Latinovics Z. 3. 15192 42. TR. Dunaújváros, Váci M. u. 2. 12012 44. TR.
Dunaújváros, Domanovszky tér 1. 12624 45. TR. Dunaújváros, Római krt. 25. 13680 46. TR. Dunaújváros, Fáy A. u. 10. 4920 48. TR.
Dunaújváros, Papírgyári út 17/B. 32424 49. TR. Dunaújváros, Szórád M. u. rendelő 7188 50. TR. Dunaújváros, Sziget út 1. 47436 51.
TR. Dunaújváros, Római krt. 45. 2640 52. TR. Dunaújváros, Derkovits u. 3. 5796 53. TR. Dunaújváros, Szórád M. u. 42. 9888 55. TR.
Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 17. 41916 56. TR. Dunaújváros, Szigeti út 19128 57. TR. Dunaújváros, Budai Nagy Antal. u. 17256 61
. TR. Dunaújváros, Apáczai Csere J. u. 7. 852 65. TR. Dunaújváros, Frangepán u. 72. 35268 70. TR. Dunaújváros, Magyar u. 87. 45816
72. TR. Dunaújváros, Magyar u. 145. 29340 74. TR. Dunaújváros, Verebély L. u. 9. 23448 77. TR. Dunaújváros, Petőfi S. u. 68. 33840
90. TR. Dunaújváros, Főiskola Csónakház 18336 92. TR. Dunaújváros, Esze Tamás u. 5. 8664 93. TR. Dunaújváros, Balogh Á. u. 6.
8424 94. TR. Dunaújváros, Vásártér, Virág u. 17568 97. TR. Dunaújváros, Rákóczi F. u. 44. 64380 101. TR. Dunaújváros, Lajos király
krt. 23. 56088 102. TR. Dunaújváros, Lajos király krt. 14. 18972 103. TR. Dunaújváros, Hold u. 10. 3864 104. TR. Dunaújváros, Tavasz
u. 3. 21096 105. TR. Dunaújváros, Hajnal u. 2. 12528 106. TR. Dunaújváros, tavasz u. 15. 9756 107. TR. Dunaújváros, Március 15. tér
10. 2316 108. TR. Dunaújváros, Szabadság u. 52. 3480 109. TR. Dunaújváros, Szabadság u. 34. 7440 110. TR. Dunaújváros, Fáklya u.
6. 8988 111. TR. Dunaújváros, Szabadság u. 28. 9324 112. TR. Dunaújváros, Alkotás u. 16. 10668 113. TR. Dunaújváros, Hold u. 1.
6876 115. TR. Dunaújváros, Mátyás király krt. 4. 12384 118. TR. Dunaújváros, Dobó I. u 60. 17316 125. TR. Dunaújváros, Mályva u. 5.
23280 126. TR. Dunaújváros, Ipari park Magyar u. 120. 40032 129. TR. Dunaújváros, Szilvás u. 1. 21708 130. TR. Dunaújváros,
Gőzmalom u.17/A 16416 134. TR. Dunaújváros, Alsó Dunapart 35676 135. TR. Dunaújváros, Szentgyörgy út 3048 A részletek a
közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (HUF/kWh)

100

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2019.02.01

A szerződés meghosszabbítható

Nem

EKR000960072018

-

2020.01.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Igen

Opciók:
Opciók leírása:

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.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik. Az ajánlati ár tartalmazza a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - 2. Önkormányzati ingatlanok energia-ellátása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211 Fejér

A teljesítés helye:

Dunaújváros Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, Részletes leírás a II.2.4) pontban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros kezelésében lévő ingatlanok villamos energiaellátására 2019. január 01
. 00:00 CET – 2020. január 31. 24:00 CET közötti időtartam Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 150.000 kWh Villamos
energia elosztó: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Fogyasztási helyek címe Éves fogyasztás (kWh)* Alkotás utca 7. 20 Alkotás utca
9. 20 Baracsi út 47. 0 Baracsi utca 45. 570 Bocskai u. 22. 0 Bocskai u. 24. 0 Bocskai u. 32. 0 Bocskai u. 34. 0 Erdősor 41. 750 Erkel
kert 14. 0 Eszperantó utca 1. 110 Gábor Áron utca 2/A 800 Jókai Mór utca 19. 661 Kenyérgyári út 6/B 500 Kossuth Lajos u. 27/A 0
Magyar út 35. 2820 Magyar utca 49. 3200 Október 23 tér 12. 0 Római 36 2800 Szabadság út 30. 60 Szabadság út 32. 690 Vasmű út 37
. 0 Váci Mihály utca 9. Fsz 0 Kisapostag, Duna sor 37. 0 Szalki Sziget szabadstrand 14672 Városháza tér 4. 7215 Kossuth Lajos utca
HRSZ 179/3 12 Maci szobor 265 Városháza tér 4. 7380 Dózsa György tér 3288 Kistemető utca 0/A 2oszl 12 Építők útja 9 325hrsz 0 6os út em 62-es körforgó 600 Akácfa utca 6 219/2 600 Apáczai Csere J. utca 4-6 600 Aranyvölgy út hrsz 479 600 Baracsi út HRSZ: 1747
ép. 600 Batsányi út 37 600 Bocskai út 1 D 600 Budai Nagy Antal utca 3613 600 Dunaújváros 600 Eszperantó út 37 Hrsz 313 600 Fáy
András utca 12. 600 Kenyérgyári út Hrsz:680 600 Kohász utca 8 hrsz 223 576 Lajos király körút 27 600 Magyar út 600 Magyar út 600
Május 1. utca 7 fszt. 600 Martinovics utca 30. 600 Mátsás király körút 600 Mátsás király körút 4 600 Papírgyári út 3662 hrsz 672
Római krt. 17. 600 Szilágyi Erzsébet út 1 600 Szórád Márton út 15 31/11 600 Váci Mihály u 1. 600 Váci Mihály u 9 600 Vak Bottyán
utca 1 600 Venyimi út 600 Venyimi út 600 Venyimi út 8 hrsz1028 600 Zalka Máté utca 600 Apáczai Csere J. u. templom mellett 936
Aranyvölgyi út 7356 Bercsényi u 5/A ép 486 Dózsa Gy. út 1572 Dózsa György út 25. 4284 Magyar út 47 6324 Magyar utca csomópont
1008 Piac tér XXXXsarok 9024 Százszorszép utca 792 Szórád Márton út 852 Táborállás utca 276 Temető utca 0 0 Vasmú út 41 1716
Vasmű út 2. 11244 Venyimi út 0/A 3420 A részleteket a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (HUF/kWh)

100

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2019.01.01

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.01.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
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.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik. Az ajánlati ár tartalmazza a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 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, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
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következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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 321/2015. (X. 30
.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
- a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem
jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban
: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 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. §]. Az EKR-ben
az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2)
bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi rész esetében: Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység, emiatt
ajánlattevőnek villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység,
emiatt – Ajánlattevő nem rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes villamos-ipari
engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Valamennyi rész esetében: Ajánlattevő esetében az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a
meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel
ajánlatkérő. Az M1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
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), — nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, Ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9)
bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése
értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már

EKR000960072018

benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1 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: 1.rész vonatkozásában: legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített, legalább összesen 1.000.000 kWh villamos energia értékesítésére vonatkozó
referenciával. 2.rész vonatkozásában: - legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített, legalább összesen 100.000 kWh villamos
energia értékesítésére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
villamos energia értékesítést vesz figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában: 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 nettó energiadíjának 1 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes
fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában: Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt.
135. § (1); (5) - (6) bekezdései, 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. 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
közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
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Nem

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.12.03

11:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.12.03

13:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található. 1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági
szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. 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. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös
ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos
követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire. 4. 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 az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik
munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok
között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére
vonatkozóan. 7. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó
információk ajánlatban történő feltüntetését. 8. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti,
kapacitásnyújtó szervezetre vonatkozó nyilatkozat benyújtását, mely nemleges tartalommal is csatolandó. 9. Ajánlattevő nem
tehet többváltozatú ajánlatot. 10. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani,
ajánlatkérő a nemmagyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2
) bekezdés). 11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. 12. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás
során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 13. A jelen ajánlattételi felhívásban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek
előírásai szerint kell eljárni. 14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 15. A felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó neve: Bálint Gyöngyi, lajstromszáma: 00700. 16. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának
feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képestszigorúbban határozta meg. 17. Az ár tartalmazza a határkeresztezési
díjat, a mérlegkör tagsági díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjat. A fenti ár nem tartalmazza az egyéb, jogszabály
által fizetendő tételeket, különösen közterheket. A megadott árnak magában foglalja továbbá különösen a területileg illetékes
elosztói engedélyessel kötendő HCSSZ-ek és HHSZ-ek megkötésével kapcsolatos szakértői tanácsadás szolgáltatási díját .

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.11.23
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