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Tisztelt Képviselő-testület!
A tavaly lefolytatott közbeszerzési eljárás nyomán 2014 év elején 12 hónap időtartamú
szerződést kötöttünk szabadpiaci villamos energia beszerzésre, mely 2015. február 28án jár le. A szolgáltatás folyamatossága érdekében időszerű döntést hozni a közbeszerzési eljárás megindításáról, hogy a lejárat előtt az új kereskedői szerződések megkötésre kerülhessenek. Az eljárás megfelelő szerződéstervezete és dokumentációja elkészítéséhez szolgáltatói ismeretekkel is rendelkező szakértő bevonása szükséges. Javaslatunk szerint a szerződés időtartama 12 hónap, az egyéb szakmai-szerződéses szempontokat a szakértővel egyeztetve alakítottuk ki. Az elmúlt eljárás kedvező tapasztalatai
alapján a következőben is biztosítani kívánjuk az elektronikus árlejtést, mely komoly
megtakarítási lehetőséget rejt magában.
A beszerzés várható tartalma: idősoros és profilos fogyasztási helyek (több szerződő
fél: Önkormányzat, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet az önkormányzati
körben maradt intézmények tekintetében, Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.),
közvilágítási fogyasztási helyek. Az előkészítés során a szervezeteket írásban megkeressük, hogy nyilatkozzanak a beszerzéshez való csatlakozási szándékukról.
A becsült érték nettó 30.170.000,- Ft. Ennek alapján a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendbe eső eljárást
kell lefolytatni, javasoljuk nyílt eljárás lefolytatását.
A Kbt. 22.§ (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
három tagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy
testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 2. pontjában teszek javaslatot. A jelenleg érvényes Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság
javaslata alapján.
Az eljárást megindító felhívást teljes terjedelmében az előterjesztéshez csatoljuk azzal
a megjegyzéssel, hogy az időpontok közvetlenül a feladáskor határozhatók meg, illetőleg a kiemelt mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, aktualizálásuk folyamatban
van. Az ajánlattevők részére készített értelmezéseket, közbeszerzési műszaki leírást és
szerződéses feltételeket is tartalmazó dokumentáció az ajánlattételi felhíváshoz képest
lényegi új elemet nem tartalmaz, szakmai része a szakértő bevonásával kerül véglegesítésre.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár
város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezésű
Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 121. § (1) bekezdés b)
pontja alapján lefolytatandó nyílt eljárás megindításáról. A Képviselő-testület
jóváhagyja a mellékelt eljárást megindító felhívást.

3

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve
dr. Szabó Péter
Münnich Ádám
Kovács Gyula
Reichert Gyula
Gulyásné Kovács Zita

Kbt. 22. § (3) bekezdés szerinti szakértelem
jogi
közbeszerzés tárgya szerinti
pénzügyi
közbeszerzési
az intézmények képviseletében

3. A Képviselő-testület a beszerzés fedezetét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében biztosítja, beleértve az energetikai szakértői közreműködést és az
elektronikus árlejtést is.
Határidő: 2015. január 16. – az eljárást megindító felhívás feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

4
3. melléklet a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás

-

Árubeszerzés

X

Szolgáltatásmegrendelés

-

Építési koncesszió

-

Szolgáltatási koncesszió

-

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság u. 18.
Város/Község: Dombóvár

Postai irányítószám: 7200

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36 74564598

Ország: Magyarország

Címzett: Reichert Gyula
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. I. emelet
E-mail: reichert@dombovar.hu

Fax: +36 74564597

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): -

További információk a következő címen szerezhetők be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhető be:
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X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Regionális/helyi szintű

X

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
X Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg): _______________________

Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése
Víz

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenység

Egyéb (nevezze meg): ___________

Postai szolgáltatások

I.4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

X igen

nem
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(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) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
X Árubeszerzés

Építési beruházás
Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményeknek megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
X

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
Dombóvár
NUTS-kód

HU233

NUTS-kód

NUTS-kód
NUTS-kód

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (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 meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség
nélkül Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei felhasználási helyei részére.
1. rész:
2. rész:

Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei kommunális felhasználási helyei
Dombóvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helye

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

09310000-5

-

-

További
tárgy(ak)

-

-

-

-

-

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
X igen

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

X egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):

igen

X nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Villamos energia beszerzése összesen 1.208.218 kWh éves mennyiségben, az alábbi bontásban:
1. rész: Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos
energia beszerzés összesen: 410.183 kWh mennyiségben, az alábbi bontásban:
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-

profil és vezérelt különmért felhasználási helyek: 306.089 kWh
idősoros (távleolvasott) felhasználási helyek: 104.094 kWh

A szerződéskötők a szerződött mennyiségtől eltérhetnek a szerződéses időszak alatt +50%-kal.
2. rész: Dombóvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helye tekintetében:
-

közvilágítási hely: 798.035 kWh

A szerződéskötő a szerződött mennyiségtől eltérhet a szerződéses időszak alatt +50%-kal.
A dokumentációban részletezettek szerint.
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 28735962 Pénznem: HUF
VAGY: ________________ és ______________ között

Pénznem: ____________

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

igen

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:

igen

nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):

vagy

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetébe a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban:

vagy

napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:
Kezdés

-

(év/hó/nap)

Befejezés

-

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Nem szerződésszerű teljesítés esetén Eladó a Szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó
díjának 5 %-át fizeti meg Vevő részére. (Késedelmi és hibás teljesítési kötbér.)
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A benyújtott
számlák kiegyenlítése havonta a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 130.§ (1), (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
További jogszabályok: 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§, 2007. évi CXXVII. törvény.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott
esetben)
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé, azaz kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek? (adott esetben)

X igen

nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
-

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

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 (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
A Kbt. 122. § (1) bekezdés, illetőleg a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ alapján a kizáró okok fenn nem
állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontja esetében a 310/ 2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§
i) pont ib), illetőleg 4.§ f) pont fc) alpontja szerint kell igazolni.
A Kbt. 58.§ (3) bekezdés alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá.
A csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja, illetőleg a
310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménye valamennyi (jelenleg élő és a vizsgált időszak alatt megszüntetett) számlájára vonatkozó,

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a pénzügyi
intézményi nyilatkozat alapján valamely – jelenleg
élő vagy vizsgált időszak során megszüntetett –
bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától [felhívás V.5) pont] visszafelé
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az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál [felhívás V.5) pont] nem régebbi nyilatkozata, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
− számlaszáma(i),
− mióta vezeti a bankszámlát,
− volt-e az eljárást megindító felhívás feladásának
napját megelőző egy éves időszakban 30 napot
meghaladó sorban állás.

számított egy éves időszakban 30 napot meghaladó
sorban állás előfordult. (Sorban állás alatt az ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)

Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét,
ezen időtartamra vonatkozóan csatolja be a pénzügyi
intézményi nyilatkozatot.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.
55.§ (4) bekezdése alapján közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglalt esetekben.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
M1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a
310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától [felhívás V.5) pont] visszafelé számított három
év legjelentősebb villamos energiaszállításainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint saját nyilatkozattal, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza a
teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát (megnevezését), arról információt
nyújtani jogosult képviselőjének nevét és elérhetőségét,
az ellenszolgáltatás összegét, továbbá az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától [felhívás
V.5) pont] visszafelé számított három éves időszakban összesen nem rendelkezik legalább az
alábbi mértékű, szerződésszerűen teljesített villamos energiaszállítási referenciával:
1. rész: 308.000 kWh
2. rész: 598.526 kWh
Az alkalmassági kritériumnak való megfelelés egy
vagy több szállítással is teljesíthető. Több részre
történő ajánlattétel esetén egy-egy, megfelelő
mértékű referenciaigazolás több rész esetében is
elfogadható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.
55.§ (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55.§ (6) be-
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kezdésében foglalt esetekben.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

X nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

igen

X nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkoztatásra (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 TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

X Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
____________________________________________
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
__________________________
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
____________________________________________
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

12
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma __________
VAGY:
Tervezett minimum __________ és (adott esetben) maximális létszáma __________
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

-

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont
-

Súlyszám
-

Részszempont

Súlyszám

-

-

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

X igen

nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában a Kbt. 72.§ (5) bekezdése és a 257/2007. (X. 4.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elektronikus árlejtést alkalmaz, melynek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
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 válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

igen

X nem
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/
/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/
/

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

(év/hó/nap)
/

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/.../... (év/hó/nap)

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) Az ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/.../... (év/hó/nap)

Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i): ______________________________________________
Egyéb: ___________________________________
X Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
/

/

-ig (év /hó/nap )

VAGY
Az időtartam hónapban:

vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/.../... (év/hó/nap)

Időpont: 10:00

Helyszín: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. I. emelet
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

X igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.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:
________________________________________________________________________________________
V.2) EURÓPAI 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: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben)
X igen

nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a dokumentációt a hirdetmény megjelenésének napjától a teljes ajánlattételi időtartam alatt térítésmentesen és teljes terjedelmében elérhetővé teszi a Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) és a
http://dombovar.hu/index.php?t=12&v=1&id=744 webhelyen. Kéri a dokumentációt letöltő ajánlattevőket, hogy
az ugyanitt közzé tett visszaigazolást kitöltve és aláírva visszajuttatni szíveskedjenek a felhívás I.1) pontjában
megadott e-mail címre és/vagy fax számra.
Az ajánlatkérő a felhívással és a dokumentációval kapcsolatban további felvilágosítást az I.1) pontban megjelölt kapcsolattartási ponton és elérhetőségeken nyújt. Amennyiben az érdeklődő gazdasági szereplőnek valamely oknál fogva a dokumentáció elektronikus elérése nem áll módjában, az ajánlatkérő kivételesen papír alapon is biztosítja a dokumentációt, illetőleg igény esetén az abba való előzetes betekintést – előre egyeztetett
időpontban – személyes átvétellel, vagy kérésre a Kbt. 50.§ (3) bekezdés szerint megküldi.
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A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
X igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak:
III.2.2) P1.), III.2.3) M1.)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához az eljárásban való részvételt.
V.3.6) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján került megindításra:

- igen

X nem

V.4) Egyéb információk:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen felhívás a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény alapján készült, ahol Kbt. hivatkozás szerepel e törvény rendelkezései értendők.
Az ajánlatokat írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő által kért példányszám: 1
db eredeti papír alapú példány. Az eredeti példányt sérülésmentesen nem bontható módon kérjük összefűzni, folyamatos oldalszámozással és oldalszámokra hivatkozó tartalomjegyzékkel ellátni. A csomagolásra
(borítékra) a következő feliratot szíveskedjenek ráírni: „VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS, 2015/.../... 10:00 előtt nem bontható fel!”. Az ajánlatkérő a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban utal a Kbt.
36.§ (3) bekezdésére.
Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlatoknak postai kézbesítés esetén is a
jelen felhívás IV.3.4) pontjában szereplő ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie az ajánlatkérőhöz.
Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következménye a gazdasági szereplőt terheli. Postai
feladás esetén a csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
Az ajánlatkérő hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 67.§-ában foglaltakat alkalmazza. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem fog elrendelni.
Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben az általuk felhasználni kívánt
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági nyilvántartás, melyből az ajánlatkérő ingyenesen
jogosult valamely adatot, tényt ellenőrizni, a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Kbt. 36.§ (5) bekezdése
szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatójában
(KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplők arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy figyelembe vették-e a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatójában (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) foglaltakat.
A Kbt. 60.§ (3) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
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8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A Kbt. 60.§ (5) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
A Kbt. 60.§ (6) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.
62.§ (3) bekezdés szerinti információkat.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát,
nemleges esetben is.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, nemleges
esetben is. Igen válasz esetén, meg kell adni a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nevét és címét,
továbbá az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjára hivatkozással azt az alkalmassági követelményt,
melynek igazolására az ajánlattevő e szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. Igénybevétel esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata is csatolandó, miszerint az erőforrások a szerződés
teljesítésének időtartam alatt az ajánlattevő rendelkezésre fognak állni.
Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45.§ (1)-(6) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, a Kbt. 122.§ (5) bekezdés szerinti eltéréssel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az elbírálási
szempont szerinti második legkedvezőbb ajánlattevőként megnevezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménye részéről az összes számlájára vonatkozóan nyújtott be nyilatkozatot, ezeken kívül más pénzügyi intézményénél további számlát nem vezet.
Az ajánlathoz egyszerű másolatban csatolni kell az abban szereplő bármely nyilatkozatot aláíró személy
aláírási címpéldányát. Az ajánlatkérő a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek
fogadja el az ügyvéd által készített aláírás mintát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell.
Az ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolnia kell a referenciák tekintetében egy összefoglaló táblázatot, amely
bemutatja, hogy az alkalmassági feltételt kiként, adott esetben mely dokumentumokkal kívánja igazolni az
ajánlattevő. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát.)
Az ajánlathoz csatolni kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott – vagy azzal
egyenértékű – kereskedői engedélyt.
Az ajánlathoz csatolni kell a rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződést, vagy amennyiben
más ilyen mérlegkörhöz, mint almérlegkör felelős csatlakozott, a hatályos szerződést, melynek alapján jogosult mérlegkör felelősként eljárni.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott rész tekintetében legalább jelen felhívásban
meghatározott energia mennyiség rendelkezésére áll.
Az ajánlati árat a megajánlott részekre külön-külön a szerződéses időszak alatt érvényes nettó, fix értékben, HUF/kWh egységáron kell megadni úgy, hogy az tartalmazza a kiegyenlítő energia díját, a határkeresztezés díját, a mérlegkör tagsági díjat, a VET LXXXVI. törvény 9-13. §-ban meghatározott, valamint a
389/2007.(XII.23.) Korm. rendeletben és a 63/2013.(X.29.) NFM rendeletben szabályozott kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségeit.
Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET. 147.§ -ban meghatározott pénzeszközöket, az energia adót és az általános forgalmi adót és jövőben várható egyéb adók, illetékek, díjak, járulékok költségeit.
Az ajánlati ár a dokumentációban az adott rész valamennyi csatlakozási pontjára érvényes kell, hogy legyen.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 1. és 2. részére vonatkozóan eredményességi feltételnek tekinti,
hogy költségcsökkenést tudjon elérni az egyetemes szolgáltatás díjához viszonyítva.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a felhívásban és/vagy a dokumentációban gyártmány, márkanév, eredet, típus feltüntetésre került, az a termék vagy annak valamely paramétere egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen esetekben a megnevezés a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értendő. Egyenértékű eszköznek tekintendők azon megajánlások, amelyek az eszközlistában
megadott típus funkcióit biztosítják, műszaki paraméterei az eszközlistában megadott eszköz paramétereinek megfelelnek és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az
alkalmazott megoldásoknak a tervezett funkcióknak meg kell felelniük.
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23. Ha két vagy több érvényes ajánlat esetében az első helyezett más módon nem állapítható meg, az ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
24. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
25. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk
kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan
az alábbi tartalommal:
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő
ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,
- a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
26. A Kbt. 77.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezés telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.
27. A felhívásban található egyes kifejezések értelmezését, továbbá az ajánlattal kapcsolatos részletes formai
követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/01/... (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:
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Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Postai cím:
Bezerédj u. 14.
Város/község:
Postai irányítószám:
Dombóvár
7200

Ország:
Magyarország

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)-----------------Hivatalos név:
Egyesített Szociális Intézmény
Postai cím:
Arany János tér 2.
Város/község:
Dombóvár

Postai irányítószám:
7200

Ország:
Magyarország

Hivatalos név:
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
Postai cím:
Kinizsi u. 37.
Város/község:
Postai irányítószám:
Ország:
Dombóvár
7200
Magyarország
Hivatalos név:
Városi Könyvtár
Postai cím:
Hunyadi tér 25.
Város/község:
Dombóvár

Postai irányítószám:
7200

Ország:
Magyarország
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Hivatalos név:
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.
Postai cím:
Hunyadi tér 25.
Város/község:
Postai irányítószám:
Dombóvár
7200

Ország:
Magyarország
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B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA: 001 ELNEVEZÉS: Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei kommunális felhasználási helyei
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
Villamos energia beszerzése Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei felhasználási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

09310000-5

-

-

-

További tárgy(ak)
3) MENNYISÉG

Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia
beszerzés összesen: 410.183 kWh mennyiségben, az alábbi bontásban:
-

profil és vezérelt különmért felhasználási helyek: 306.089 kWh
idősoros (távleolvasott) felhasználási helyek: 104.094 kWh

A szerződéskötők a szerződött mennyiségtől eltérhetnek a szerződéses időszak alatt +50%-kal.
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 12840996 Pénznem: HUF
VAGY:

és

között

Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:
Kezdés

/

Befejezés

/

/
/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------A RÉSZ SZÁMA: 002 ELNEVEZÉS: Dombóvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helye
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
Villamos energia beszerzése Dombóvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyére a dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
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Fő tárgy

09310000-5

-

-

-

További tárgy(ak)
3) MENNYISÉG

Dombóvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helye tekintetében:
-

közvilágítási hely: 798.035 kWh

A szerződéskötő a szerződött mennyiségtől eltérhet a szerződéses időszak alatt +50%-kal.
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 15894966 Pénznem: HUF
VAGY:

és

között

Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban:
VAGY:
Kezdés

/

Befejezés

/

/
/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL -

(a szerződés megkötésétől számítva)

