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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511860-2021:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Mohács: Villamos energia
2021/S 196-511860
Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások
Árubeszerzés
Jogalap:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Hivatalos név: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 24257017202
Postai cím: Budapesti országút Út 1.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domokos István
E-mail: domokos.istvan@baranyaviz.hu
Telefon: +36 302044286
Fax: +36 69311448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://baranyaviz.hu/
I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196272021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001196272021/reszletek
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 2022
Hivatkozási szám: EKR001196272021

II.1.2)

Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
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Villamos energia vásárlásra árubeszerzés 2022. évben 2022.01.01 00:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET közötti
időszakban.
Beszerzés mennyisége összesen: 9 138 827 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott beszerzési
mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
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 2022. évben 2022.01.01 00:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET közötti
időszakban.
Beszerzés mennyisége összesen: 9 138 827 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott beszerzési
mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2022
Befejezés: 31/12/2022
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.2.13)

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:
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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.
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.
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 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 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 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 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.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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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 sorbaállítás volt.
Ajánlatkérő a sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti;
P/2.) alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző legfeljebb három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben villamos energia értékesítéséből származó legalább nettó 108 750 000
HUF árbevétellel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolniuk alkalmasságukat:
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,
sorbaállítás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 éven belül, ha igen hány alkalommal 60
napot 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. c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a villamos
energia értékesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről - adott esetben az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt -, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. §-a.
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.
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezédésre, ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy az (1) bekezdés c) pontja esetében az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19.§ (3) bekezdése alpaján ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal 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 vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolniuk alkalmasságukat:
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,
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) és
mennyiségét, 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.
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezédésre, ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy az (1) bekezdés c) pontja esetében az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 6,75 GWh mennyiségű (vagy azt meghaladó) villamos
energia értékesítéséről szóló referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe.
III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A meghiúsulási kötbér mértéke: 30%
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

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. A kifizetésre a Kbt. 135. §
(1), (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.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/11/2021
Helyi idő: 12:00

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: 12/11/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKRben történik. Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései szerint jár el.

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 beszerzéssel kapcsolatos további információkat a rendelkezésre álló karakterek korláta miatt külön
mellékletként csatoltuk.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A beszerzendő áru nem bontható részekre annak jellegénél fogva.
Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám:
00937)
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.

VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2021
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