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2004/17/EK IRÁNYELV 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: 
Heves Megyei Vízmű Zrt.  

Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

AK03071  

Postai cím: 
Hadnagy út 2.  

Város:  
Eger  

Postai irányítószám: 
3300  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
dr. Fülöp Erzsébet  

Telefon: 
+36 36413633  

E-mail: 
fulope@hmvizmurt.hu  

Fax: 
+36 36413128  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hmvizmurt.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):  

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):  

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. 

  

További információ a következő címen szerezhető be 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)  

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)  

  



I.2) Fő tevékenység 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[ ] Villamos energia  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

[x] Víz 

[ ] Postai szolgáltatások 

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 

autóbusz- 

szolgáltatások  

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Egyéb: (nevezze meg)  

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 

mellékletben adhat meg) 
 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  

villamos energia beszerzése 2016. évre  

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy 

szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a 

közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[ ] Építési beruházás  [x] 

Árubeszerzés  

[ ] Szolgáltatásmegrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően  

[x] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja 

Szolgáltatási kategória száma  

A szolgáltatási kategóriákat 

lásd a C2. mellékletben 

 

A teljesítés helye 

Heves Megyei Vízmű Zrt. ellátási területéhez tartozó 122 település mintegy 680 

fogyasztási helye, amelyek a szerződésben kerülnek meghatározásra.  

NUTS-kód HU312, HU311, HU313  

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre 

(DBR) vonatkozó információk  

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 



[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)  

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

száma  

vagy 

(adott esetben) maximális létszáma  

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama 

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke (adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül Pénznem:  

vagy 

és között. Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)  

  

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: 

Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése 2016. évre  

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 09310000-5     
 

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [ ] igen [x] nem  

II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)  

A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók  

[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre 

II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem  

  



II.2) Szerződés szerinti mennyiség  

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott 

esetben)  

25 GWh/év - 20 % 

Fogyasztási helyek száma 680, amely 122 településen található  

(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 400 000 000 Pénznem: HUF  

vagy 

és között. Pénznem:  

  

II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  

Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:  

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés meghosszabbítható [x] igen [ ] nem  

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy 1 és 3 között 

(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett 

ütemezése: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

vagy 

Kezdés: 2016/01/01 (nap/hónap/év) 

Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év) 

  

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

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)  

Késedelmi kötbér, amelynek mértéke naponta a teljes éves mennyiség forintban 

meghatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese, de legfeljebb a szerződés 

értékének 5 %-a.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 



jogszabályi rendelkezésekre:  

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

A számlák kiegyenlítése a kereskedő által kiállított és a hálózati díjat is tartalmazó integrált 

számla alapján átutalással történik a Kbt. 130. § (1), (5) bekezdések, valamint a Ptk. 

6:130.§ (1)-(2) bekezdések szerint. 

Az elszámolási időszak fogyasztásának számlázása havonta, a teljesítést követően egy 

számlában történjen. A számla mellékletében az ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú, 

részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és 

költségekről.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 

jogi személy: (adott esetben)  

Ajánlatkérő a Kbt. 27.§ (1)-(2) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé a 

nyertes ajánlattevő részére gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése 

érdekében.  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)  

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [x] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának 

szabályairól szóló 4/2013. (X.16.)MEKH. rendelet  

  

III.2) Részvételi feltételek 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 

(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 

vonatkozó előírásokat is  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok (Kbt. 56.§) alapján 

- az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében 

foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.  

- az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (2) 

bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. 

Igazolási mód: 

Részvételre jelentkezőnek,alvállalkozónak, illetve adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2-11.§-

ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

Külön hivatkozunk a 310/2011. (XII.23.) Korm.r. 7.§-ra  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)   



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bek. c) pontja alapján 

csatolja az előző három üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentő mikor 

jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak.  

Az alkalmasság minimum követelményei: 

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző három üzleti évből legalább az egyik 

évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 400 millió 

forintot. Amennyiben a részvételre jelentkező később jött létre, az alkalmasság 

minősítéshez el kell érni az árbevételének a 200 millió forintot.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek. a) pontja alapján 

ismertesse a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év 

legjelentősebb villamos energia értékesítését, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

16.§ (1) bek. a-b) pontja alapján részvételre jelentkező csatolja az ismertetett 

értékesítésekre vonatkozó igazolások másolati példányát. 

Amennyiben a szerződést kötő másik fél a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1) bek. 

a) pontjában foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a 

részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

nyilatkozatával. Az igazolások tartalmazzák a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (2) 

bekezdésében foglalt adatokat.  

Az alkalmasság igazolása körében hivatkozunk a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdéseire. 

Az alkalmasság minimum követelményei: 

Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított előző három évben legalább 1 db, legalább 15 GWh 

villamos energia egyetlen felhasználó részére, annak legalább 200 db ellátott fogyasztási 

helyre történő értékesítésére szóló referenciával és ezen fogyasztó részére legalább nettó 

150 000 000 HUF értékű villamos energia értékesítésével egy év alatt. Egy referencia a két 

követelményt egyszerre is teljesítheti, de lehetőség van a fenti alkalmassági követelmények 

külön-külön referenciák általi igazolására is.  

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 

[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  

  

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] 

nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  



III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek  

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 

személyek nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem  

  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Az eljárás fajtája 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

[ ] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

 

[x] Tárgyalásos  

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a 

tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és 

címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) 

  

IV. 2) Bírálati szempontok  

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)  

(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra 

vonatkozó további információkat) 

[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

vagy 

[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  

[ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 

súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott részszempontok 

 

  

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

  



IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] 

nem  

(igen válasz esetén) 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 

/S - , dátum: (nap/hónap/év) 

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 

/S - , dátum: (nap/hónap/év) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 

/S - , dátum: (nap/hónap/év) 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR 

kivételével)  

A dokumentáció beszerzésének határideje 

Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00  

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2015/10/26 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00  

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi 

jelentkezések benyújthatók 

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 

[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar  

[ ] Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)  

-ig (nap/hónap/év)  

vagy 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 



IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:  

(adott esetben) Hely:  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [ ] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

 

I.   

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)  

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk  

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

VI.3) További információk: (adott esetben)  

1. Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást a közszolgáltatók 

közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.16.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján választotta.  

2. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja.  

3. Ajánlatkérő ezen részvételi felhíváshoz kapcsolódóan készített dokumentációt 

térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi 

saját honlapján (www.hmvizmurt.hu). A dokumentáció letöltése az eljárásban való 

részvétel feltétele. A dokumentációt jelentkezésenként legalább egy gazdasági szereplőnek 

le kell tölteni. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét, az annak 

mellékletét képező "Visszaigazoló adatlap" hiánytalan kitöltésével kell a jelen felhívás I.1. 

pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre megküldeni. A dokumentáció másra nem 

ruházható át.  

4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 2015. október 26. napján 10.00 óra. 

Helye: Heves Megyei Vízmű Zrt. 3300 Eger, Hadnagy út 2. szám, I. emeleti tárgyaló.  

5. A részvételi jelentkezések benyújthatók postán, illetve személyesen munkanapokon 

hétfőtől péntekig 8.00 és 12.00 óra között a Heves Megyei Vízmű Zrt. székhelyén (3300 

Eger, Hadnagy út 2. szám, I. emelet 8. számú irodájában. A részvételi határidő napján 

ugyanezen a helyszínen 10.0 óráig vagy lehetőség a jelentkezések személyes benyújtására. 

A postán benyújtott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben 

beérkezettnek, ha azokat legkésőbb a részvételi határidő lejártáig a jelentkezések átvételére 

megjelölt helyen átveszi. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételre jelentkező viseli. 

6. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerint írásban tájékoztatja részvételre 



jelentkezőket az eljárás részvételi szakaszának eredményéről. Ajánlatkérő a részvételi 

jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint 

összegzést készít, melyet részvételre jelentkezők részére a Kbt. 77.§ (2) bekezdése szerint 

küld meg.  

7. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2015. október 30. 

8. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja részvételre 

jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmasság feltételeit szigorúbban 

határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért 

a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell alkalmasságukat jelen részvételi felhívás 

szerint. 

9. A részvételre jelentkezőnek nyilatkozatban meg kell adni a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, villamos energia kereskedelmi tevékenység 

végzésére vonatkozó engedély számát és keltét. 

10.A részvételre jelentkezőnek nyilatkozni kell arról, hogy ki a mérlegkör felelőse és mikor 

kötötte meg a mérlegköri szerződést. 

11. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, ki-, vagy 

középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdés). Nemleges nyilatkozat benyújtása 

is szükséges.  

12. Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a-b) pontjai alapján meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. 

13. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a 

részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 

meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek 

igazolása érdekében részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik.  

14. A szerződés meghosszabbítására vonatkozó információk: A szerződés az eljárás 

eredményeként 2016.január 1. és 2016. december 31. napja közötti időszakra jön létre, a 

szerződésben rögzített áron, amely a szerződés érvényességének időtartamában fix ár. 

Ajánlatkérő a szerződéskötéstől fenntartja a jogot a jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeként létrejövő szerződés lejáratától számított 3 évre (azaz 2019. december 31. 

napjáig) vonatkozóan a szerződés meghosszabbítására évenkénti joggyakorlással az 

alábbiak szerint: 

- ajánlatkérő a soron következő évre vonatkozó meghosszabbításra a megelőző év január 1. 

napjától szeptember 1. napjáig írásban jogosult, 

- amennyiben ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítási jogát gyakorolja, jelen 

közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés annak meghosszabbításával az 

érintett időszakra változatlanul érvényben marad és a felek számára továbbra is kötelező 

érvényű. 

-a meghosszabbításra vonatkozó részletes szabályokat az ajánlatkérő és a nyertes 

ajánlattevő közötti szerződés tartalmazza. A meghosszabbítások időszakra érvényesítendő 

árat a szerződésben előre rögzített módon kerül meghatározásra, a kiindulási ár - a jelen 

közbeszerzési eljárásban megajánlott induló évben érvényesítésre kerülő ár - a HUPX 



(Magyar Áramtőzsde) nagykereskedelmi zsinórtermék és hivatalos devizaárfolyam alapján.  

15. Részvételre jelentkezőnek egyszerű másolatban csatolni kell közjegyzővel hitelesített, 

azon cégjegyzésre jogosult cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldány), aki a részvételi 

jelentkezést, illetve abban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják. Amennyiben az aláíró 

személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy meghatalmazást is csatolni kell.  

16.A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 1 eredeti 

példányban, valamint elektronikus úton 1 CD vagy DVD lemezen. A külső csomagoláson 

kérjük feltüntetni: "Villamos energia beszerzése 2016. évre, csak a borítékbontási eljáráson 

nyitható fel. A felirat elmaradása esetén ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi 

határidő előtti felbontásért.  

17.Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor 

hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

  

VI.4) Jogorvoslati eljárás  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó út 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
HU  

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828594  

Internetcím (URL):  Fax: 
+36 18828593  

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL):  Fax: 
 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén 

a VI.4.3 rovatot)  

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 

szervtől szerezhető be 



Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó utca 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
HU  

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828594  

Internetcím (URL):  Fax: 
+36 18828593  

 

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: (nap/hónap/év)  

  

A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 

  

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be  

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve 

a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők  

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  



III) C ímek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell 

nyújtani  

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  

I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi  

Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ------- 

B. MELLÉKLET 

Részekre vonatkozó információk 

Rész száma: 1 Elnevezés:  

1) Rövid meghatározás: 

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

3) Mennyiség: 

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:  

vagy: és között. Pénznem:  

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző 

időpontok feltüntetése (adott esetben)  

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

vagy  

Kezdés (nap/hónap/év) 

Befejezés (nap/hónap/év) 

5) További információk a részekről: 



  

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------- 

C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok  

A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI 

KATEGÓRIÁK 

2004/17/EK IRÁNYELV 

Kategória 

száma [ 1]  
Tárgy 

1 Karbantartási és javítási szolgáltatások  

2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel 

végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai 

küldemények szállítását  

3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai 

küldemények szállítását  

4 Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása  

5 Távközlési szolgáltatások 

6 Pénzügyi szolgáltatások: 

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4 

7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások  

8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5] 

9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások  

10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások  

11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 

12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési 

szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel 

összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki 

vizsgálati és elemző szolgáltatások 

13 Reklámszolgáltatások 

14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások  

15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon  

16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló 

szolgáltatások  

Kategória 

száma [7 ]  
Tárgy 

17 Szállodai és éttermi szolgáltatások  

18 Vasúti szállítási szolgáltatások 

19 Vízi szállítási szolgáltatások 

20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 

21 Jogi szolgáltatások 

22 Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]  

23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel 

végzett szolgáltatásokat  

24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 



25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 

26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 

27 Egyéb szolgáltatások  

1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével 

vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet 

(szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb 

ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő 

megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az 

adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés 

megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra 

irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak 

eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az 

ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 

7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 

8 Kivéve a munkaszerződéseket. 

 


