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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA
Ajánlatkérő, Heves Megyei Vízmű Zrt. közszolgáltatóként a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) II. része és XV. fejezete, valamint a 307/2015.
(X.27.) Kormányrendelet figyelembevételével a Kbt. II. része alkalmazásával az uniós
értékhatárt elérő értékű eljárásrendben hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 85. § (1) bekezdés alapján. Ajánlattevőknek a TED
2018/S 201-1457533 számon 2018. október 18. napján, majd a Közbeszerzési Értesítőben
2018. október 19. napján KÉ-18592/2018. számon megjelent Részvételi Felhívás és
Részvételi Dokumentáció, az általuk benyújtott részvételi jelentkezések, valamint az
Ajánlatkérő által 2018. november 26. napján megküldött Ajánlattételi Felhívás és jelen
Ajánlati Dokumentáció (közös néven: Közbeszerzési Dokumentum) alapján kell
összeállítaniuk ajánlatukat.
PREAMBULUM
Az eljárás általános szabályai:
Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint ezen eljáráshoz Ajánlatkérő által kiadott
dokumentumok (TED 2018/S 201-1457533 és KÉ-18592/2018. számú hirdetmény, Részvételi
Dokumentáció, Ajánlattételi Felhívás és Ajánlati Dokumentáció) összes feltételét az
ajánlatétel kizárólagos alapjául.
Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az előző bekezdésben
felsorolt dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és
előírást.
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné történő nyilvánítását vonja maga után:
- ha hiánypótlási lehetőséget követően is elmulasztja az előírt információk és dokumentumok
benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy
- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a fenti
dokumentumokban meghatározott minden követelménynek.

1. AZ AJÁNLATOK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1.1. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei
1.1.1. Az
ajánlatot
az
EKR-rendszerben
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000781972018/reszletek) kell feltölteni
az ajánlattételi határidő lejártáig.
1.1.2. Az oldalszámozásnál elegendő az információt tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat szükségtelen.
1.1.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, felülírásokat, kivéve, ha
Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat Ajánlattevőnek külön is alá kell
írnia.
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1.1.4. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, Ajánlattevőnek minden
nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben bármely, az
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt Ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő
általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás helyessége Ajánlattevő felelőssége. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítást vizsgálja.
1.2. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSI SORRENDJÉRE ÉS TARTALMÁRA
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Az ajánlatok felbontását, ismertetését, és az azt követő összehasonlítást, értékelést
megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani:
1.2.1. Tartalomjegyzék az összes beadott dokumentumról.
1.2.2. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap, amelyen Ajánlattevő feltünteti a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. (1. sz. melléklet-EKR űrlapként kérjük
benyújtani)
A borítékbontáson a megadott felolvasólapon szereplő adatok kerülnek ismertetésre az EKRrendszer által.
A módosított ajánlatokat Ajánlattevőnek a Felolvasólap kitöltésével, értelemszerűen a „2., 3.
stb. számú ajánlat” kitétel feltüntetésével kell beadni, melyet Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on
biztosít Ajánlattevők számára.
1.2.3. A tárgyalás(ok)on az Ajánlattevőt képviselő személy(ek) képviseleti jogosultságát
igazoló iratot az ajánlathoz vagy legkésőbb a tárgyaláson csatolni kell. Amennyiben olyan
személy képviseli Ajánlattevőt, aki a cégkivonat szerint nem jogosult cégjegyzésre, úgy
kifejezetten a tárgyaláson való képviseletről szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt írásos meghatalmazást szükséges benyújtani. Amennyiben Ajánlattevőt a tárgyaláson
nem az a cégjegyzésre jogosult képviseli, aki az ajánlatot aláírta, abban az esetben aláírási
címpéldánnyal vagy aláírás mintával kell igazolni, hogy Ajánlattevőt teljes jogkörrel
képviselheti. Fenti okiratok hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha Ajánlattevő nem
képviseltetné magát.
1.2.4. Az Ajánlattételi Felhívás III.3. pontja szerint a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése alapján
Ajánlatkérő felhívására kell a gazdasági szereplőnek igazolnia a kizáró okok fenn nem állását
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8–16. § rendelkezései szerint
a végleges ajánlattételt és a tárgyalások lezárását követően a bírálat szakaszában az EKRrendszerben történő benyújtással.
Ajánlattételi Felhívás III.3. pont folytatása az EKR karakterkorlát miatt:
A referencianyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmassága megállapítható legyen, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő –
legalább év és hónap – megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a gazdasági szerelő a referenciaként bemutatott teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os értékben
vett részt.
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Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó gazdasági szereplő a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciaként bemutatott szállítás
mennyiségének az alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági szereplőre eső mennyiségét veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint:
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet,
illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt
igazolást,
— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolást vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatát.
1.2.5. Az Ajánlattételi Felhívás IV.2. pontjaiban kért dokumentumok:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát:
 a szerződést biztosító mellékkötelezettség elfogadásáról (Részvételi Felhívás III.1.6)
pont) (3.sz.melléklet),
 adott esetben nyilatkozni kell a kiegészítő tájékoztatások átvételéről (3.sz.melléklet);
 arra vonatkozóan, hogy a mérlegköri tagság biztosítására térítésmentesen köt
Ajánlatkérővel szerződést (3.sz.melléklet);
 arról, hogy díjmentesen vállalja, Ajánlatkérő nevében a hálózat használati és hálózat
csatlakozási szerződések megkötése ügyében eljár és díjmentesen biztosít Ajánlatkérő
részére egy olyan kontakt személyt, akihez Ajánlatkérő mind a számlázási, mind a
hálózati ügyekben fordulhat (Egykapus ügyintézés, Ügyfél-manager) (3.sz.melléklet);
1.2.6. Szakmai ajánlatot, azaz:
Ajánlattevő nyilatkozatát a kiadott szerződéstervezet elfogadásáról, vagy az arra tett
észrevételeiről (4.sz.melléklet). A szerződéstervezetre tett észrevételek megvitatására a
tárgyalások során kerül sor.
1.2.7. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás mintáját, abban az esetben, ha az aláíró személye nem egyezik meg a részvételi
jelentkezést aláíró személyével.
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOK NYÚJTÁSA
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban, valamint a dokumentációban foglaltak
az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy kiegészítő tájékoztatás kérése időben megérkezzen
az EKR-ben. A nem ésszerű határidőben benyújtott kérdésekre választ Ajánlatkérő nem
köteles adni. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg az
EKR-ben.
3. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
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Az ajánlatok bontásának időpontja: Ajánlattételi Felhívás III.2.5) pontja alapján, helye:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000781972018. A bontás a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-a alapján történik.
4. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
4.1.

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata:

A Kbt. 89. § alapján az ajánlatok bírálatát Ajánlatkérő két szakaszban végzi. A 89. § (a) és (b)
pontjainak megfelelően a tárgyalások megkezdését megelőzően, valamint a tárgyalások
befejezését követően is Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az
Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban, illetve a tárgyalásokon
meghatározott feltételeknek.
4.2.

Hiánypótlás és felvilágosítás kérés:

Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a
szerint biztosítja az EKR-rendszerben azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti
korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
4.3.

Tárgyalások folytatása:

A tárgyalások folytatásának menetét és Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait az
Ajánlattételi Felhívás III.1.3. pontja tartalmazza.
Az EKR karakterkorlát miatt a szöveg folytatása:
A tárgyalás lefolytatásának menete és Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
A tárgyalási fordulók időpontja. 2018. november 30. (péntek) 10.00 órától
egész nap folyamatosan.

a)

A tárgyalások helye: Ajánlatkérő Heves Megyei Vízmű Zrt. tárgyalóterme;
címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 2. szám alatti I. emeleti tárgyalóterem.
Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, akkor az új
időpontról illetve helyszínről Ajánlatkérő az EKR-ben értesíti Ajánlattevőket
a tárgyalást megelőzően.
b)

c)

A tárgyalás tárgya korlátozott: a Kbt. 101. § (2) a), b) és c) pontjára
figyelemmel a tárgyalások során Ajánlatkérő és Ajánlattevők közötti
megvitatandó témák:
- szerződő felek jogai, kötelezettségei, együttműködésük módja;
- szerződést biztosító mellékkötelezettségek tartalma, mértéke;
- fizetési-teljesítési feltételek, fizetési ütemezés;
- ajánlati ár mértéke.
Ajánlatkérő Ajánlattevőkkel tartandó tárgyalási fordulókban mind a szakmai
ajánlatról és a szerződéses feltételekről, mind pedig az ajánlati árról
tárgyalhat. A tárgyalás alapvető célja, hogy a megajánlott ellenszolgáltatás
összege (Ajánlatkérő által várhatóan fizetendő MAVIR KÁT nélkül)
megfeleljen Ajánlatkérő számára rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékének. A tárgyalások folyamán Ajánlattevők az ajánlati ár mértékére
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vonatkozóan ugyanazon műszaki tartalomra Ajánlatkérő számára csak azonos
vagy kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
d)

A tárgyalási fordulók forgatókönyve: az első tárgyalási szakaszban a
szerződéses feltételekről folyik egyeztetés Ajánlattevőkkel egyszerre, egy
időpontban. A tárgyalási forduló végén Ajánlatkérő a szerződés végleges
szövegét írásban adja át Ajánlattevőknek. Ezt követően a szerződéses
feltételekről további tárgyalás nem folytatható.
A szerződéses feltételek tisztázása után a tárgyaláson Ajánlattevők
módosíthatják eredeti ajánlati árukat, amelyet a tárgyaláson írásban és
cégszerűen aláírva kell benyújtani. A tárgyaláson csak az előző árajánlathoz
képest Ajánlatkérő számára kedvezőbb, vagy változatlan árajánlat tehető.
Az az Ajánlattevő, aki két egymást követő fordulóban azonos ajánlatot tesz,
a további fordulókban már nem vehet részt.
A következő tárgyalási fordulóban az tehet ajánlatot, aki az előző
fordulóban kialakult legkedvezőbb ajánlathoz képest kedvezőbb ajánlatot
tett.

e)

Ajánlatkérő az ártárgyalásokat addig kívánja folytatni, amíg a licitálásban
résztvevő ajánlattevő(k) nem ad(nak) változatlan árajánlatot.

f)

Ajánlatkérő főszabály szerint az összes tárgyalási fordulót 1 napon kívánja
megtartani! Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a
meghirdetett tárgyalási fordulón kívül további tárgyalási fordulót tartson,
amennyiben a tárgyalások eredményeképpen Ajánlatkérő nem kapott a
rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékére is tekintettel megfelelő
ajánlatot.

g)

Ajánlatkérő a meghirdetett tárgyalási fordulókon kívül további tárgyalási
forduló(ka)t tart akkor is, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két
ajánlat azonos összegben tartalmazza. Ajánlatkérő ezekben az esetekben
előzetesen egyeztetett, későbbi időpontban újabb tárgyalási forduló(ka)t
tart(hat).

h)

A tárgyalási fordulókról a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelyet a Kbt.
88. § (4) bekezdése alapján az adott tárgyalási fordulóban részt vevő felek
aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv egy eredeti példánya a tárgyalási
fordulóban részt vevő Ajánlattevők részére átadásra kerül, vagy legkésőbb
két munkanapon belül megküldésre kerül az EKR-rendszeren keresztül.

i)

A módosított ajánlatokat Ajánlattevők a Felolvasólap kitöltésével,
értelemszerűen a „2. és további számú ajánlat” kitétel feltüntetésével, zárt,
sértetlen borítékban adhatják be. (A módosított ajánlatok benyújtásához a
felolvasólapot és borítékot Ajánlatkérő biztosítja.) A módosított ajánlatok
számszerűsíthető adatai minden Ajánlattevő számára egyidejűleg
ismertetésre kerülnek az ajánlatok felbontásakor.
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4.4.

j)

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárásban kötelező
végleges ajánlat benyújtása az EKR-rendszeren keresztül.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem kíván élni a Kbt. 87. § (6) bekezdésében
foglalt lehetőséggel.

k)

A tárgyalási eljárás során Ajánlatkérő egyértelműen Ajánlattevők
tudomására hozza az utolsó tárgyalási forduló időpontját, melyen
Ajánlattevők a végleges megajánlást tehetik meg. Az utolsó tárgyalási
fordulón kerül sor a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint a rendelkezésre álló
anyagi fedezet ismertetésére. Az utolsó (végleges) ajánlat számszerűsíthető
adatai, amelyek az értékelési részszempont (ajánlati ár) alapján értékelésre
kerülnek, minden Ajánlattevő számára egyidejűleg ismertetésre kerülnek.

l)

Az utolsó tárgyalás befejezését követően ajánlati kötöttség áll be, melynek
időtartama 30 nap.

m)

A tárgyalási fordulók lezárását követően Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (3)
bekezdése alapján az ajánlatokat az ajánlati ár értékelési szempont alapján
értékeli, majd a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti eljárási cselekmények
befejezését követően a Bírálóbizottság összeállítja döntési javaslatát a
Döntéshozó felé.

Az ajánlatok érvényessége:

Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1), (2) és 74. § az
irányadó.
5. AZ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI SZAKASZÁNAK EREDMÉNYE
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszának eredményéről a Kbt. 79. § (1) és (2) bekezdése
alapján írásbeli összegezést készít, amelyet az EKR-ben juttat el Ajánlattevők részére a bírálat
befejezését követően.
A nyertes Ajánlattevő – adott esetben a második legkedvezőbb Ajánlattevő – ajánlati
kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően további
30 nappal meghosszabbodik.
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
6.1. Ajánlattevőnek a Részvételi Felhívásban, az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlati
Dokumentációban, valamint a tárgyalásokon meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Amennyiben
Ajánlattevő az előbbiekben meghatározott követelményeket – hiánypótlást követően - sem
teljesíti, az ajánlat érvénytelenné történő nyilvánítását vonja maga után.
6.2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget
Ajánlattevőnek kell viselnie, valamint az eljárás során meghatározott határidőre és helyszínre
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történő iratok eljuttatásának felelősségét Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen
módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel és kötelezettségekkel
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
6.3. A Részvételi Felhívásban, az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlati
Dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.)
és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

MELLÉKLETEK
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IRATJEGYZÉK
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva)
Felolvasólap (1. számú melléklet-EKR űrlapként kéjük benyújtani)
Információs adatlap (2. számú melléklet)
Nyilatkozat az Ajánlattételi Felhívás IV.2. pontja alapján (3. számú melléklet)
Nyilatkozat szerződéstervezetről (4.sz. melléklet)
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírási-mintája (adott esetben)
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (adott esetben)
Szakmai ajánlat: javasolt szerződéstervezet

IRATMINTÁK
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1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP
Heves Megyei Vízmű Zrt. ajánlatkérő által kiírt, „Teljes ellátás alapú villamos energia
beszerzése 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
EKR űrlapként kéjük benyújtani!
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2. sz. melléklet
INFORMÁCIÓS ADATLAP
Heves Megyei Vízmű Zrt. ajánlatkérő által kiírt, „Teljes ellátás alapú villamos energia
beszerzése 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlattevő cég pontos neve:
Székhelye:
Képviselő neve:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
Kelt: …………………………., 2018………………
……………………………….
cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet

NYILATKOZAT
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
IV.2. pontja alapján

Alulírott …………………., mint a …………………………………………….. (székhely:
…………………………… sz.) cégjegyzésre jogosult képviselője – a Heves Megyei Vízmű
Zrt. ajánlatkérő által kiírt, „Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése 2019. évre”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszához ajánlattétel céljából ezúton

nyilatkozom,

 hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a ……………… számú, valamennyi az eljárás
során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást megtekintettük és az ajánlat elkészítése során
azokat figyelembe vettük.
 hogy megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a szerződést
biztosító mellékkötelezettségeket.
 az ajánlat benyújtásával, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, a mérlegköri tagság biztosítására térítésmentesen kötünk Ajánlatkérővel
szerződést.
 hogy tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő szerződést
kötünk, díjmentesen vállaljuk, hogy Ajánlatkérő nevében a hálózat használati és
hálózat csatlakozási szerződések megkötése ügyében eljárunk és díjmentesen
biztosítunk Ajánlatkérő részére egy olyan kontakt személyt, akihez Ajánlatkérő mind a
számlázási, mind a hálózati ügyekben fordulhat (Egykapus ügyintézés, Ügyfélmanager).

Kelt: …………………………., 2018………………
……………………………….
cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT
SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL
Alulírott …………………., mint a …………………………………………….. (székhely:
…………………………… sz.) cégjegyzésre jogosult képviselője – a Heves Megyei Vízmű
Zrt. ajánlatkérő által kiírt, „Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése 2019. évre”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszához ajánlattétel céljából ezúton

nyilatkozom,

hogy az Ajánlati Dokumentációban szereplő szerződéstervezetet:

módosítás nélkül elfogadjuk / az alábbi észrevételeket tesszük*:

Észrevételek:

Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is
tartjuk ajánlatunkat.

Kelt: …………………………., 2018………………
……………………………….
cégszerű aláírás

*

A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni. Az észrevételekkel módosított szerződéstervezet szerkeszthető word

formátumban is csatolni kell az EKR-ben.
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SZERZŐDÉS TERVEZET
ÉS
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

ELEKTRONIKUSAN MELLÉKELVE
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