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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421520-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Mohács: Villamos energia
2017/S 204-421520

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt
AK22753
Budapesti országút út 1.
Mohács
7700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Zoltán
Telefon:  +36 69311448
E-mail: mester.zoltan@baranyaviz.hu 
Fax:  +36 69311448
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://baranyaviz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://baranyaviz.hu/beszerzes

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://baranyaviz.hu/beszerzes
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Víz

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

II.1.1) Elnevezés:
Villamosenergia beszerzése Baranya-Víz Zrt. telephelyei részére, 1.1.2018-31.12.2018-ig terjedő időszakra.

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamosenergia beszerzése Baranya-Víz Zrt. telephelyei részére, 1.1.2018-31.12.2018-ig terjedő időszakra.

mailto:mester.zoltan@baranyaviz.hu
http://baranyaviz.hu/
http://baranyaviz.hu/beszerzes
http://baranyaviz.hu/beszerzes


HL/S S204
24/10/2017
421520-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2 / 10

24/10/2017 S204
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2 / 10

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 145 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:
A Kereskedő villamos energia szállítási és átadási kötelezettségeinek teljesítési helye a Magyar Villamos
Energia Rendszer (VER) Átviteli Hálózata.
A Baranya-Víz Zrt. működési területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia vásárlásra árubeszerzés 2018. évben 1.1.2018. 00:00 CET – 31.12.2018. 24:00 CET közötti
időszakban.
Beszerzés mennyisége összesen: 9 899 GWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott beszerzési
mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
1.) Az ajánlatot egy eredeti, egy másolati és egy az eredetivel mindenben megegyező elektronikus szkennelt
példányban kell benyújtani. Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Az ajánlat eredeti
példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy
a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot)
a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró
személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
2.) Az ajánlatot lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon (csomagon) minimum az
eljárás tárgyát és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot kell feltüntetni.
3.) Az ajánlat tartalmazzon kifejezett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő:
o az ajánlatot az Ajánlati felhívásban és az ahhoz kiadott Dokumentációkban előírt formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően készítette el és nyújtja be,
o az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakat elolvasta, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri
el, és nyertessége esetén az ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatásra tart igényt,
o kijelenti és teljes körű felelősséget vállal arra, hogy az Ajánlati Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen
közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használja fel.
o részéről a közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására név szerint ki jogosult,
o a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni:
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o a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)
alvállalkozót kíván igénybe venni,
o az igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot
az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak.
6.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
7.) A dokumentációban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 145 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 30 %-kal
pótdíjmentesen eltérhet.

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

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:
Kizáró okok:
K/1: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik;
K/2: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll.



HL/S S204
24/10/2017
421520-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4 / 10

24/10/2017 S204
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 10

Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn
nem állását. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fentiekben
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így
az nem lehet korábbi az ajánlattételi felhívás napjánál.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a
Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt
álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, amelyeket szerint nem kérhető
igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által
az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba
belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban
nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A
magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési
Hatóság gondoskodik.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1.) a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek ajánlatában be kell
csatolnia valamennyi – a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot a felhívás
feladásától visszafelé számított 2 év tekintetében arról, hogy mióta vezeti Ajánlattevő bankszámláját, sorban
állás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 éven belül, ha igen hány alkalommal 60 napot
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meghaladó, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak;
P/2.) az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. §
(1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből származó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójáról. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja
ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat megtalálható,
úgy beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A megkövetelt árbevétel mértéke: 24 772 962 Ft.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. §-a. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint ha az ajánlattevő az
ajánlati felhívás P1) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az eredménykimutatás illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. §
(8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati
kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell.
Közös ajánlattétel esetén a P1) pontban foglalt követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
megfelel.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II.
Fejezetének megfelelően és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1 2016.) végrehajtási rendeletében foglalt
kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési
dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem
pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.) ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevőnek bármely pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozat szerint az ajánlattevő bármelyik számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 2
éven belül egynél több esetben 60 napot meghaladó lejárt határidejű sorban állás volt.
Ajánlatkérő a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évben villamos energia
értékesítéséből származó legalább nettó 108 750 000 HUF árbevétellel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1: A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást
megindító felhívás feladásának VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb,
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a jelen közbeszerzés tárgyában (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) teljesített szerződéseire
vonatkozóan legalább a következőknek:
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a teljesítés kezdő és befejező idejét, a szerződést
kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát (különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), az
ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II.
Fejezetének megfelelően és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1 2016.) végrehajtási rendeletében foglalt
kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési
dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem
pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 7 4242 GWh mennyiségű (vagy azt meghaladó) villamos
energia értékesítéséről szóló referenciával.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetés pénzneme: HUF. Előleget ajánlatkérő nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a
nyertes ajánlattevő részére havonta, teljesítést követően. Ajánlatkérő az ellenértéket, az ajánlatkérő által igazolt
teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-t alkalmazni köteles. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) az
irányadók.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésére tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös
ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet
(projekttársaságot) hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35.
§-a (3) bekezdésének, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. §-ának (2) és (6) bekezdésében előírtakra vonatkozó
nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

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
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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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/11/2017
Helyi idő: 09:00

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
Dátum: 30/11/2017
Helyi idő: 09:00
Hely:
Baranya-Víz Zrt. 7700 Mohács Budapesti országút 1. (Iroda: Fsz. Tárgyaló).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. §-ának (3) bekezdésében meghatározott személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. §-a (1)-
(2), (4) és (6) bekezdéseinek rendelkezései irányadók.

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:
A beszerzésre vonatkozó további információkat és feltételeket az elektronikusan letölthető Ajánlattételi felhívás
tartalmazza.
1.) Az ajánlattevő csatoljon ajánlatában „Felolvasólap”-ot, mely tartalmazza az alábbi adatokat: 1. ajánlattevő(k)
neve; 2. ajánlattevő(k) címe/székhelye/lakóhelye; 3. Az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF); 4. Dátum; 5.
Cégszerű aláírás.
2.) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak
a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben
idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat
egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást
kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.
Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek
minősül.
3.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
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4.) Amennyiben az Ajánlatkérő a szerződéses időszak alatti fogyasztása a beszerzés tárgyát képező villamos
energia Mennyiségét meghaladja, úgy az Ajánlatkérők a beszerzés tárgyát képező villamos energia Mennyiség
feletti részt is az Ajánlati áron fizetik meg a nyertes Ajánlattevőnek.
5.) Az ajánlatkérő a szerződéstervezetben az alábbi feltételeket írta elő: a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6.) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban, vagy tagi jogviszonyban
alkalmaz az ajánlatevő, az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan kötelező erejű nyilatkozatot, amelyben nevezett
szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen közreműködik.
7.) Az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok
értékelése során a következő legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
összegezésben megjelölte.
8.) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9.00-15.00 óráig lehetséges
előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján a
felhívásban meghatározott időpontig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának napján a felhívás
n) pontjában meghatározott időpontig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden
következményét az ajánlattevő köteles viselni.
9.) A közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumokban az esetleges konkrét termékre, vagy folyamatra
utalás csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, az Ajánlattevő ajánlatában
szerepeltethet ettől eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben az a kiírás feltételeit legalább minimális szinten
teljesíti. Az Ajánlattevő ajánlatában műszaki bizonylatokkal, igazolásokkal és leírásokkal bizonyítania kell,
hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a műszaki leírásokban meghatározott
követelményeknek.
10.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi
LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
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:
Kbt. 148. § szerint.
1.) Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a VET 147. §. alapján fizetendő MAVIR pénzeszközök díját, a 2016. évi LXVIII.
törvény 1.1.2017-től hatályba lépett rendelkezései által szabályozott jövedéki adót, az ÁFA-t, a VET 9.-13.
§-ban meghatározott és a 389/2007 (XII.23.) 2016. január 1-jétől illetve április 1-jétől hatályos változásaival
kiegészült Kormányrendeletben a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról valamint a 1/2016.
(I. 27.) NFM rendeletben az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító
által történő szétosztásáról szóló KÁT pénzeszköz költséget (A KÁT pénzeszköz a teljes elszámolt villamos
energia mennyiségre vonatkoztatva kerül meghatározásra, a MAVIR Zrt. által havonta, utólag közzétett KÁT
pénzeszköz mérték (egységár) érvényesítésével.).
Az ajánlati ár nem tartalmazza továbbá a területileg illetékes elosztói engedélyes részére fizetendő rendszer- és
hálózathasználati díjat (RHD) (az RHD díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatályos
rendelete alapján kerül megállapításra), valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat,
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyeknek a vonatkozó jogszabályokban foglalt mértékben és
módon lehetővé tett megfizetésére az ajánlatkérő kötelezettséget vállal.
2.) Az általános rendszerhasználati díjak (rendszer-irányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, átviteli
díj, elosztási díj) a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 64/2011. (XI.30.) NFM rendelet és
módosításai alapján a 1092/2012. MEHK határozatban kerültek meghatározásra.
A Felhasználót terhelő általános rendszerhasználati díjakat a Kereskedő közvetlenül fizeti meg a területileg
illetékes Elosztói Engedélyes(ek) részére, és közvetített szolgáltatásként változatlan értéken továbbszámlázza
Felhasználó részére, amelyet a Hálózathasználati szerződésekben rögzítenek.
3.) Az Ajánlatkérő csatlakozik az Ajánlattevő mérlegköréhez a mérlegkör tagsága kapcsán nem vállalja, hogy a
tervezett villamos energia fogyasztásáról adatszolgáltatást biztosít a Kereskedő részére.
Az Ajánlattevő átvállalja a mérlegkör-tag Felhasználóktól a Rendszerirányítóval való kapcsolattartás
adminisztratív feladatait, valamint vállalja, hogy a szolgáltatott tervadatoktól eltérő vételezés esetén a
kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval elszámolja, és ezzel kapcsolatosan vele szemben pénzügyileg
helytáll. A felmerülő költségeket nem háríthatja tovább a Felhasználóra, mint mérlegkör tagra. Az Ajánlatkérőt
mérlegkör tagsága kapcsán külön díjfizetési kötelezettség nem terheli.
4.) Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eredményéről.
szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése során a Kbt. 79. § szerint jár el.
5.) Folyamatban lévő változásbejelentési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejelentési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6.) Eredménytelen az eljárás, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot.
7.) Részajánlattételre a közbeszerzés tárgyának jellege miatt nincs lehetőség.
8.) Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám:
00937).
9.) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: (URL) http://baranyaviz.hu/beszerzes

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország

http://baranyaviz.hu/beszerzes
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Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
20/10/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu

