
HL/S S181
17/09/2010
276812-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

1/7

17/09/2010 S181
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/7

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276812-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Eger: Villamos energia

2010/S 181-276812

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Heves Megyei Vízmű Zrt.
Hadnagy út 2.
Figyelmébe: dr. Fülöp Erzsébet
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 36413633-195
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com, fulope@hmvizmurt.hu
Fax  +36 36413128
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.hmvizmurt.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Víz

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Villamos energia szállítása - 2011. évre.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye VER Átvételi Hálózata, fogyasztási helyek az Ajánlatkérő telephelye, fióktelepei Heves és B-A-
Z megyében.
NUTS-kód HU312

II.1.3) A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Információ a keretmegállapodásról
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276812-2010:TEXT:HU:HTML
www.hmvizmurt.hu
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2011. évre Villamos energia szállítása szállítási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09310000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Változatok elfogadhatók
Nem

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség

19 MWh villamos energia beszerzése a dokumentációban meghatározott tartalommal és feltételeknek
megfelelően. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatkérő fogyasztási helyeinek száma: 482 db.
becsült költség héa nélkül 323 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opciók)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Kezdés: 1.1.2011 Befejezés 31.12.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér mértéke naponta: a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértéke 365-öd
részének a kétszerese. A késedelmi kötbér mértéke nem maximalizált.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A leszállított áru ellenértékének megfizetése a szállító által havonta, a teljesítést követően, a kiállított (a hálózati
díjat is tartalmazó) integrált számla kézhezvételétől számítva, 15 napos teljesítési határidővel, átutalással
történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az elszámolási időszak fogyasztásának számlázása havonta, 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
III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?

Igen
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy

cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező és erőforrást nyújtó szervezet
vagy alvállalkozó, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontokban, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
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Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében
a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) b) c) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és erőforrást nyújtó
szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezők
mindegyikének, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéshez nem vesz igénybe olyan
alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai és a 61. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozik.
Az igazolási mód tekintetében irányadó a Kbt. és a Közbeszerzések Tanácsa (K.É.2009.évi 111. sz. 23.9.2009.)
útmutatója.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók külön-külön nem felelnek meg az alábbi feltételeknek:
P.1.) bármely pénzforgalmi számláján 1.1.2009-et követően (1 millió forintot meghaladóan) sorban álló tétel
mutatkozott.
P.2.) az előző 2 lezárt gazdasági év (2008. és 2009. évek) bármelyikében mérleg szerinti eredménye negatív.
Megkövetelt igazolási mód:
P.1.) A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi számlavezető
pénzintézetétől származó, a részvételi határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi
tartalommal: bankszámlaszám, mióta vezeti részvételre jelentkező számláját, számláján 2009. január 1. napját
követően sorban állás mutatkozott-e, és ha igen, mikor, milyen nagyságú.
P.2.) A Kbt. 66. §. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 2 lezárt üzleti év (2008-2009. évek) számviteli
jogszabályok szerinti teljes körű éves beszámolóinak csatolása - amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett
- könyvvizsgálói hitelesítő záradékkal együtt egyszerű másolatban, ha a részvételre jelentkező vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód M/1.) Alkalmatlan részvételre
jelentkező, ha részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek 2008. és 2009. években évente legalább
1 db legalább 15 GWh mennyiségű villamos energia szállításáról szóló referenciával és legalább 1 db olyan
referenciával, amely összesen legalább 200 db fogyasztási hellyel rendelkező fogyasztónak értékesített
villamos energia szállításáról szól és ezen fogyasztó részére legalább nettó 150 000 000 HUF értékű villamos
energiát értékesített egy év alatt. Egy referencia a két követelményt egyszerre is teljesítheti, de lehetőség van a
fenti alkalmassági követelmények külön-külön referenciák általi igazolására is.
Megkövetelt igazolási mód:
M/1.) Részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 67. § (1) bekezdése a) pontja alapján ismertetni kell a 2008. és 2009.
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évek legjelentősebb, fogyasztóknak értékesített villamos energia szállításait. A referenciákat a Kbt. 68. § (1)
bekezdése alapján kell igazolni és egyszerű másolatban benyújtani.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes

felelős személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Tárgyalásos
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

Villamos energia szállítása - 2011. évre

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 18.10.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
18.10.2010 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 112. §-ának megfelelően.
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2. A részvételi jelentkezések benyújtásának helye: Heves Megyei Vízmű Zrt. MAGYARORSZÁG 3300. Eger,
Hadnagy utca 2. szám, I. emeleti tárgyaló.
3. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: 18.10.2010 (10:00). Helye: Heves Megyei Vízmű
Zrt. 3300. Eger, Hadnagy utca 2. szám I. emeleti tárgyaló.
4. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 110. § (2) bekezdésében meghatározott
személyek.
5. A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: Dátum: 22.10.2010 (10:00). Helye, Heves Megyei Vízmű
Zrt. MAGYARORSZÁG 3300. Eger, Hadnagy utca 2. szám I. emeleti tárgyaló.
6. A késedelmesen benyújtott, vagy beérkezett jelentkezések érvénytelenek, azokat az ajánlatkérő nem bírálja
el.
7. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 22.10.2010 (nap/hónap/év)
8. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)-c) és
105. § (3) bekezdés alapján. (Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell a jelentkezéshez.)
10. Közös részvétel esetén a jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló,
minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatban, amely
tartalmazza a részvételre jelentkezők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon jelentkezőt, aki a közös részvételre jelentkezőket az eljárás során képviseli. A megállapodásnak
azt is tartalmazni kell, hogy a közös részvételre jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden közös részvételre jelentkező készfizető kezesként együttes és
egyetemleges felelősséget vállal.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 100. § (2) bekezdésére, amely szerint az eljárás részvételi
szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi
jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező jelen eljárásban ajánlatot tesz.
12. Ajánlatkérő a tárgyalást az ajánlattételi szakaszban, az ajánlatot benyújtott ajánlattevőkkel folytatja le.
Az első tárgyalási szakaszban a szerződéses feltételekről folyik egyeztetés az ajánlattevőkkel egyszerre,
egy időpontban. A tárgyalási forduló végén az 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 az ajánlattevők módosíthatják eredeti ajánlati árukat,
amelyet a tárgyaláson írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtani. A tárgyaláson csak az eredeti árajánlathoz
képest ajánlatkérő számára kedvezőbb, vagy változatlan árajánlat tehető.
A tárgyaláson meg nem jelent ajánlattevőknél minden esetben az eredeti ajánlatban foglaltak képezik a
kiértékelés alapját.
13. A részvételi jelentkezéshez a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az iratok egyszerű másolatban is
benyújthatók, kivétel ez alól azon dokumentumok, amelyek esetében ajánlatkérő vagy jogszabályi előírás az
eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat csatolását írja elő.
14. A részvételre jelentkezőknek csatolni kell a magyarországi villamos energia - kereskedelmi engedélyének
egyszerű másolatát.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos követelményeket a 2007.
évi LXXXVI. törvény tartalmazza.
16. Az eljárásban való részvétel feltétele a részvételi dokumentáció átvétele. A dokumentáció másra nem
ruházható át.
A dokumentáció - előzetes telefonos egyeztetés után - személyesen vagy meghatalmazott útján, illetőleg a Kbt.
102. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően postai úton (és elektronikus úton) vehető át a IV.3.3. pontban
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megjelölt időpontig, hétfőtől csütörtökig 9:00 - 15:00 óra között, pénteken 9:00 - 11:00 óra között. A részvételi
határidő lejártának napján 9:00 - 10:00 óráig.
17. Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell benyújtani:
— a részvételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot (eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolatban),
— azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát (aláírás mintáját), akik az eljárásban részt
vesznek, nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
— az esetleg még el nem bírált változásbejegyzési kérelem és a digitális tértivevény másolati példányát,
valamint a cégeljárásban eljáró jogi képviselő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van
folyamatban. (a jogi képviselő nyilatkozata eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban).
18. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat Magyarországon regisztrált fordító iroda hivatalos magyar
fordításában vagy hiteles OFFI fordításban kell csatolni.
19. A részvételi jelentkezéseket - ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen kell aláírni. A részvételi
jelentkezéseket az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni.
20. Részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozni kell arról, hogy a részvételi jelentkezésben csatolt pénzintézeti
nyilatkozatokat kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül máshol nem vezet bankszámlát.
21. A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója a részvételi jelentkezés elkészítésének és benyújtásának költségeit maga viseli, azt az
ajánlatkérő nem téríti meg.
22. A részvételi jelentkezéseket nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételi jelentkezéseket ajánlatkérő
címére zárt, sérülésmentes csomagolásban, 2 példányban, magyar nyelven kell benyújtani (eredeti és
másolat) megjelöléssel. Az eredeti és másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: "Villamos energia beszerzése - 11.10.2010-ben 10:00 óra
előtt felbontani tilos"
23. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §-ban
meghatározott határidőn belül.

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu
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E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
14.9.2010
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