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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465788-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Dunaújváros: Villamos energia
2020/S 193-465788

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza tér 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Tamás
E-mail: polgarmester@pmh.dunanet.hu 
Telefon:  +36 25544312
Fax:  +36 25544190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dunaujvaros.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000945242020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000945242020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Dunaújváros villamos energia ellátása
Hivatkozási szám: EKR000945242020

II.1.2) Fő CPV-kód
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09310000 Villamos energia

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
1.rész:
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok 
(a közbeszerzési dokumentumokban felsoroltak szerint) villamos energiaellátására 2021.2.1. 00.00 órától 
2023.1.31. 24.00 óráig.
Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 1 050 000 kWh
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +20 % mértékéig különdíj mentesen eltérhet.
2.rész:
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának (a közbeszerzési 
dokumentumokban felsoroltak szerint) villamos energiaellátására 2021.2.1. 00.00 órától 2023.1.31. 24.00 óráig.
Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 3 200 000 kWh
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +10 % mértékéig különdíj mentesen eltérhet.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DÚV önkorm tul ingatl fogy helyek vill en ellát
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:
2400 Dunaújváros, Dunaújváros Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok (a közbeszerzési 
dokumentumokban felsoroltak szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia ellátása
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok 
(a közbeszerzési dokumentumokban felsoroltak szerint) villamos energiaellátására 2021.2.1. 00.00 órától 
2023.1.31. 24.00 óráig.
Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 1 050 000 kWh
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +20 % mértékéig különdíj mentesen eltérhet.
A szerződött mennyiség + 20 % eltérést tartalmaz részenként azzal, hogy Ajánlatkérő az eltérés mennyiséget 
a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A rögzített 20 %-os 
eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/02/2021
Befejezés: 31/01/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az 1 050 000 kWh mennyiségen felül Ajánlatkérő + 20 % eltérést alkalmazhat azzal, hogy Ajánlatkérő az eltérés 
mennyiségét a meghatározott felhasználóhelyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja. A 
rögzített 20 %-os eltérés (opció) pótdíjmentes, melynek felhasználására ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A Kbt. 76. § (2) a) alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik.
Az ajánlati ár tartalmazza:
— a határkeresztezési díjat,
— a mérlegkör tagsági díjat,
— a kereskedőváltással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásának díjait,
— a területileg illetékes elosztói engedélyessel kötendő HCSSZ-ek és HHSZ-ek megkötésével kapcsolatos 
szakértői tanácsadás szolgáltatási díját.
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, 
közterheket és költségeket.
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek 
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja.
Ár: nettó HUF/kWh-ban kell megadni.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DÚV közvilág. berendez. villamos energia ellátása
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:
2400 Dunaújváros, Dunaújváros Önkormányzat kezelésében lévő berendezések (a közbeszerzési 
dokumentumokban felsoroltak szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása
Szabványos minőségű villamosenergia biztosítása Dunaújváros közvilágítási hálózatának (a közbeszerzési 
dokumentumokban felsoroltak szerint) villamos energiaellátására 2021.2.1. 00.00 órától 2023.1.31. 24.00 óráig.
Az energiafelhasználás a szerződéses időszak alatt: 3 200 000 kWh
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +10 % mértékéig különdíj mentesen eltérhet.
A szerződött mennyiség+ 10 % eltérést tartalmaz 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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/02/2021
Befejezés: 31/01/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +10 % mértékéig különdíj mentesen eltérhet. Ajánlatkérő a 10 % 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.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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A Kbt. 76. § (2) a) alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik. Az ajánlati ár 
tartalmazza:
— a határkeresztezési díjat,
— a mérlegkör tagsági díjat,
— a kereskedőváltással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásának díjait,
— a területileg illetékes elosztói engedélyessel kötendő HCSSZ-ek és HHSZ-ek megkötésével kapcsolatos 
szakértői tanácsadás szolgáltatási díját.
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, 
közterheket és költségeket.
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek 
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja.
Ár: nettó HUF/kWh-ban kell megadni.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő,akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény (a felhívásban használt rövidítése: Kbt.) 62. § 
(1) és (2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (a felhívásban használt rövidítése: 
Alkr.) 1-16. §, 1. § (7) szerint. A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek 
megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a felhívásban használt rövidítése: EEKD) 
benyújtásával kell előzetesen igazolni. Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Az 
EKR-ben elektronikus űrlap található az EEKD tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 62 § (1) k) kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, 
és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az 
ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatot. A kizáró okokra 
vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt. 69. § szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek 
megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Kizáró ok fennállása ellenére 
Ajánlatkérő nem zárja ki a gazdasági szereplőt a Kbt. 188. § (4) és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A 
határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges igazolás 
benyújtása,ha az ajánlatkérő az EU bármely tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba 
belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű 
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nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A magyarországi 
nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások 
tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. Csatolni kell az ajánlattevő 
nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót,ha nem releváns akkor is. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontokra és a 67. § (4) bekezdésre 
vonatkozóan az EKR kész nyilatkozat sablonként elektronikus űrlap mintát tartalmaz, így ezen pontokra 
ennek kitöltésével kell nyilatkozni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről 
a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot 
a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó a KH 
vonatkozó útmutatója is. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem 
kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely 
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az EEKD benyújtásával (IV. része „α” szakaszának kitöltésével) kell 
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelménynek.
Az alkalmassági követelmény(ek) előzetes és utólagos igazolásának részletes szabályait és feltételeit a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutató az ajánlattevők számára c. dokumentum tartalmazza.
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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a)-ra.
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 benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy 
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától 
(ld. VI.5) pont szerinti dátum) visszafelé számított 36 hónapban teljesített (teljesítésigazolással lezárt), 
szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely:
— M1. az 1. sz. részre vonatkozó ajánlattétel esetén legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített, összesen 
legalább 750 000 kWh villamos energia értékesítésére vonatkozik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett villamos energia értékesítést vesz figyelembe,
— M2. a 2. sz. részre vonatkozó ajánlattétel esetén legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített, összesen 
legalább 2 200 000 kWh villamos energia értékesítésére vonatkozik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett villamos energia értékesítést vesz figyelembe.
Amennyiben az 1. és a 2. sz. részre is ajánlatot tesz az Ajánlattevő, elégséges az M2. pont szerinti 
követelménynek megfelelő mértékű referenciát bemutatni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság igazolása: mindkettő részre vonatkozóan:
Az 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) a) alapján az ajánlati felhívás 
feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. 
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(X. 30.) Korm. rendelet 22. § -ban meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozatnak vagy 
referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdés és befejezési dátum, év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél neve, címe,
— a szállítás tárgyát
— az értékesített villamos energia mennyiségét (kWh),
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkettő részre vonatkozóan:
Részszámlázás biztosított.
Ellenszolgáltatás kifizetése: Kbt.135.§(1);(5)-(6), Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint havonta, a szolgáltató által a 
tárgyhónapot követő hó 5. napját követően kiállított számla alapján. Az első számla kibocsátására a teljesítés 
megkezdését követő hó 10. napján kerülhet sor.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Hibás teljesítési kötbér: bármely felhasználási helyen nem áll rendelkezésre folyamatosan a szükséges 
energiamennyiség; mértéke: ezen időszakra minden fenti hibával érintett befejezett órára az érintett 
felhasználási hely(ek) megelőző havi nettó energiadíjának 1 %-a.
Részletesen ld. szerződéstervezet.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/11/2020
Helyi idő: 10:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 02/11/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a felhívásban használt rövidítése: EKR r.) 15. § 
és a Kbt. 68. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Aj.kérő az alkalm. feltét. és igazol. az Alkr.28.§(3)hoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai 
alk. köv.k von.ban.
2. Foly.ban lévő vált.bej. elj. esetén csatolni kell a cégbír.hoz benyújtott vált.bej. kérelmet és annak érkez.ről a 
cégbír. által küldött igazolást.Nemleges nyil. is csatolandó.Elektronikus űrlapként.
3. FAKSZ:Csősz-Horváth Alexandra(00104)1196 Bp, Fő u.164.
4. Aj.kérő külön közbesz. dokum.t készít.A közbesz. műszaki leírást,teljesítéssel kapcs. min. 
követelm.ket,iratmintákat,szerz.tervezetet a dok. tart.
5. Ajánlatnak tart. kell Kbt.66.§(2) és a (6) szerinti nyil.t (nemleges tartalom esetén is). Az ajánlatban be kell 
nyújtani a felolvasólapot és a Kbt. 67.§(4) szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével.
6. Ajánlatkérő nem bocsát ki újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 
újabb hiánypótlás.
7. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: nem 
követelmény és nem is megengedett. Aj.kérő a nyertes aj.tevő(k)től a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § szerinti 
projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé.
8. Ir.adó idő és jog: az EKR rendszeridő és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.
9. Érv.telen az ajánlat különösen,ha nem felel meg azoknak a körny.véd.,szoc. és munkajogi 
követelm.nek,amelyeket a jogsz.k v. kötelezően alkalmazandó kollektív szerz.,ill a Kbt.4.mell.ben felsor. 
körny.véd.,szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
10. A 2011.éviCXCV.tv.41.§(6) miatt Vállalkozó vállalja,h az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó 
változásról,az átláth. megszűnéséről köt. írásban tájék. a Megrendelőt.
11. Aj.kérő nem alkalmazza Kbt.75.§(2)e)-t.
12. A IV.2.6)pontban a Kbt.81.§(11) szerinti 30 nap ajánlati kötöttséget kell érteni.
13. Aj.kérő a Kbt. 40.§ alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az EKR r. szabályai 
szerint.Irányadó a Kbt.41/A. §. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a 
NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas). Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi 
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elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való letöltése.A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan 
azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd. szereplő a közbesz. dokumentumokat letöltötte és megismerte.
14. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
15. Mindkettő rész vonatkozásában: Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a 
2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) e) alapján a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal által kiadott, 
érvényes villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel.
Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nyilvántartásában 
ellenőrzi (http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja), nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást 
(kivonatot) vagy egyéb igazolást kell benyújtani egyszerű másolatban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2020
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