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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Közvilágítás - villamos energia beszerzéseII.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000894412019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Közvilágítás - villamos energia beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000894412019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Városháza Tér 1

Dunaújváros 2400

Árubeszerzés
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VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

SZ.1. 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 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 legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített, legalább összesen 1.100.000 kWh villamos 
energia értékesítésére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 
villamos energia értékesítést vesz figyelembe.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának villamos energiaellátására 2020.02.01. 00.00 
órától 2021.01.31. 24.00 óráig. Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 1.600.000 kWh Ajánlatkérő a megadott 
mennyiségtől +10% mértékéig különdíj mentesen eltérhet.

2021.01.31

Dunaújváros, KD mellékletét képező 1. számú függelékben meghatározott teljesítési címeken

Igen

Nem

Nem

Igen

Nettó ajánlati ár (HUF/kWh)

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

2019.09.18 12:00
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EKR-OT-02667/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.09.10

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma




