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Tisztelt Képviselőtestület!
Az elmúlt évben folytattunk le először közbeszerzési eljárást villamos energia szabadpiaci beszerzésére, amely eredményesen zárult. Ennek nyomán három kereskedő cég
szállítja a villamos energiát számunkra, egyéves időtartamú szerződéssel, amely augusztus végén lejár. A jelenlegi piaci helyzet alapján az újabb közbeszerzési eljárás
lefolytatása célszerűnek látszik, akkor is, ha az egyetemes szolgáltatás terén esetleges
árcsökkenés jelentkezik. Ugyanakkor az egyetemes szolgáltatásba való visszatérés lehetőségét is nyitva kell tartani, amennyiben a piaci viszonyok alakulása indokolja.
Ezért jövő év végéig tartó szerződés megkötésére javasoljuk a közbeszerzési eljárást
lefolytatni. Annak érdekében, hogy az eljárás megfelelő szerződéstervezete, dokumentációja összeálljon, szolgáltatói ismeretekkel is rendelkező szakértő bevonását elengedhetetlennek tartjuk.
A szakmailag megalapozott becsült érték a várható 15 hónapos szerződési időtartamra
figyelemmel nettó 148 millió Ft, ami az 50.737.770,- Ft-os értékhatárt meghaladja,
vagyis a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) IV. fejezete szerinti közösségi eljárást kell lefolytatni. Ez azt jelenti, hogy a hirdetmény az EU Hivatalos
Lapjában is meg fog jelenni.
A Kbt. 8. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább
háromtagú 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 beszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében közösségi eljárásrend esetén a Képviselőtestület hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntést hoz a szabadpiaci
villamos energia beszerzésre irányuló, Kbt. IV. fejezete szerinti közösségi nyílt
közbeszerzési eljárás megindításáról az önkormányzat és szervezetei vonatkozásában. Jóváhagyja a mellékelt ajánlati felhívást.
2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Dr. Szabó Péter aljegyző
Varga Péter irodavezető, Városüzemeltetési Iroda
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Gulyásné Kovács Zita, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző
3. A Képviselőtestület az eredményesség érdekében szakértői közreműködésre max.
350.000,- Ft-ot biztosít.
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Határidő: 2010. július 09. – az ajánlati felhívás feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2010. június 16.
Patay Vilmos
polgármester
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II. MELLÉKLET
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 1.
Város/Község: Dombóvár

Postai irányító- Ország: Magyarország
szám: H-7200
Telefon: +36-74/564-504

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Reichert Gyula
E-mail: reichert@dombovar.hu
Fax: +36-74/564-511
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -

További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
- Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális
és helyi szerveik
- Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
X Regionális vagy helyi hatóság
- Regionális vagy helyi iroda/hivatal
- Közjogi szervezet
- Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
- Egyéb (nevezze meg): -

X Általános közszolgáltatások
- Védelem
- Közrend és biztonság
- Környezetvédelem
- Gazdasági és pénzügyek
- Egészségügy
- Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
- Szociális védelem
- Szabadidő, kultúra és vallás
- Oktatás
- Egyéb (nevezze meg): -

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
igen nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei kommunális és közvilágítási célú villamos
energia beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

-

b) Árubeszerzés

Kivitelezés

-

Adásvétel

X

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

-

Lízing

-

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

-

Bérlet

-

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK
irányelv II. mellékletében)

Részletvétel

-

Ezek kombinációja/Egyéb

-

A teljesítés helye

-

A teljesítés helye:

NUTS-kód

-

Dombóvár
NUTS-kód

X

c) Szolgáltatásmegrendelés
-

HU233

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

-

A teljesítés helye

-

NUTS-kód

-
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Közbeszerzés megvalósítása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása -

Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

-

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma - VAGY, adott esetben, maximális létszáma -

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
-

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: - vagy

hónap(ok)ban: -

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

-

és

-

-

Pénznem: -

között

Pénznem: -

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges): 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 részére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

09310000-5

-

További
tárgy(ak)

-

-

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
igen X
nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen X
nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
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egy részre

-

egy vagy több részre

-

valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen -

X
nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Villamos energia beszerzése összesen ……….. kWh/év mennyiségben, az alábbi bontásban:
1. rész:
2. rész:
3. rész:
4. rész:

Profilos és külön mért vezérelt fogyasztási helyek
Közvilágítási fogyasztási helyek
Idősoros (AMR) fogyasztási helyek
Szent Lukács Egészségügyi Kht. (profilos és idősoros)

…………. kWh/év
…………. kWh/év
…………. kWh/év
…………. kWh/év

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 148.000.000

Pénznem: HUF

VAGY:

Pénznem: -

-

és

-

között

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen -

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: vagy
napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy:
és

- között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: - vagy
napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
va)
VAGY:

kezdés
befejezés

15
-

vagy

napokban: - (a szerződés megkötésétől számít-

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított mennyiség bruttó vételárának 20 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabá-
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lyi rendelkezésekre
A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a
teljesítést követő 30 napon belül, átutalással történik, havonta, fogyasztási helyenként a fogyasztó (intézmény) nevére kiállított egyedi – a dokumentációban meghatározottak szerinti
melléklettel ellátott – számlák alapján. Az ajánlatkérő előleg fizetését nem vállalja.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
igen - nem X
(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontja szerinti, továbbá a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Fentiek igazolásának módja: a Kbt. 63.§ és 63/A.§-ban foglaltak szerint.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdése alá tartozik.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok hiányát nem kell igazolni, adott
esetben az ajánlatkérőnek kell bizonyítania.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges ada- Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
tok és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
A közös ajánlattevők mindegyikének, illetve Közös ajánlattevők, illetve 10% fölötti al10% fölötti alvállalkozóknak egyaránt igazol- vállalkozó esetében külön-külön megfelelés
niuk kell.
szükséges.
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a pénzintézevalamennyi számlavezető pénzintézet az aján- ti nyilatkozat alapján a kiállítástól számított
lattételi határidő lejártát megelőzően legfel- 12 hónapon belül 30 napot meghaladó sor-
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jebb 60 nappal kelt nyilatkozatával, hogy ban állás volt.
számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző
12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás
előfordult-e, s ha igen, mikor és mennyi ideig.
E követelménynek az ajánlattevő erőforrást
Erőforrás szervezet igénybevétele esetén az nyújtó szervezetre támaszkodva a Kbt. 4. §
alkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (3)-(4) be- 3/E. pont értelmében csak akkor felelhet
kezdésében foglaltak szerint.
meg, ha az ajánlattevő és erőforrást nyújtó
szervezet között Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges ada- Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
tok és a megkövetelt igazolási mód:
A közös ajánlattevők mindegyikének, illetve Közös ajánlattevők, illetve 10% fölötti al10% fölötti alvállalkozóknak az együttes vállalkozók esetében együttes megfelelés
elfogadott.
megfelelésre figyelemmel kell igazolniuk.
Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
három év legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező szállításainak igazolása a Kbt.
68.§ (1) bekezdése szerint, a Kbt. 67.§ (1)
bekezdés a) pontja szerinti tartalommal.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben
összesen nem rendelkezik legalább az alábbi
villamos energia kereskedelmi referenciával:
1. rész:
2. rész:
3. rész:
4. rész:

… GWh
… GWh
… GWh
… GWh

A fenti alkalmassági feltétel egy vagy több
referenciával is igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén egy-egy, megfelelő
értékű referenciaigazolás több rész esetében
is elfogadható.
Erőforrás szervezet igénybevétele esetén az E követelménynek az ajánlattevő erőforrást
alkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (3)-(4) be- nyújtó szervezetre támaszkodva a Kbt. 4. §
3/E. pont értelmében csak akkor felelhet
kezdésében foglaltak szerint.
meg, ha az ajánlattevő és erőforrást nyújtó
szervezet között Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)

igen -

nem X

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

-

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

-
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III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen - nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?
igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

X

Meghívásos

-

Gyorsított meghívásos

-

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: -

Tárgyalásos

-

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése?
igen - nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők
nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell
megadni

Gyorsított tárgyalásos

-

Versenypárbeszéd

-

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: -

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum - és, adott esetben, maximumA jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen - nem -
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IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

X

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

-

- az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
- a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

-

-

-

-

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

igen -

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen nem X
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

-

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény -

Hirdetmény száma a HL-ben: - (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: - (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: - (nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: …/…/2010 (nap/hó/év)
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): -

Időpont: 10.00 óra
igen X
Pénznem: HUF

nem -
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A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: …/…/2010 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: - (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

-

-

-

-

-

EL EN
-

-

FR
-

IT LV LT
-

-

HU MT NL PL PT SK

-

X

-

-

-

-

SL FI SV

-

-

-

-

Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: - vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: …/…/2010 (nap/hó/év)

Időpont: 10.00 óra

Hely (adott esetben): Polgármesteri Hivatal
H-7200 Dombóvár, Szent István tér 1., I. emelet 12-13. sz. ajtó
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen X nem A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen -

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen -

nem X

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ alapján teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
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2) Az eredményhirdetés időpontja: 2010/…/…, 10.00 óra, helye a IV.3.8) pontban
megadottal azonos.
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/…/…, 10.00 óra.
4) Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától a www.dombovar.hu honlap
“Önkormányzat/Közbeszerzés/Eljárásonkénti információk” menüpontjának “Villamos energia beszerzés” címe alatt. A dokumentáció letöltése az eljárásban való
részvétel feltétele.
Fentiekkel összefüggésben az ajánlatkérő utal a Kbt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
5) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, „VILLAMOS ENERGIA BESZERÉS – 2010/…/…-én 10.00 óra előtt
nem bontható fel!” felirattal ellátva, összefűzve kell benyújtani. Az ajánlatok tartalmazzanak folyamatos oldalszámozást és oldalszámokra való hivatkozással ellátott tartalomjegyzéket. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy eredeti vagy
másolat. Az ajánlat egyes példányai között található esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma mérvadó. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció részét
képező felolvasólapot.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70.§ (2) bekezdése, a 71.§ (1)
bekezdés a), b) és c) pontja és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
7) Az ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához az eljárásban való részvételt.
8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
9) Ahol a törvény vagy annak alapján az ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, az
ajánlatkérő egyszerű másolatot elfogad.
10) Az ajánlatkérő kéri csatolni az ajánlattevő, adott esetben közös ajánlattevő, 10%
feletti alvállalkozó, valamint erőforrást biztosító szervezet ajánlattételi határidő lejártát legfeljebb 60 nappal megelőzően kiállított cégkivonatát és a cégképviseletre
jogosultak aláírási címpéldányát, egyszerű másolatban.
11) Az ajánlathoz csatolni kell a Magyar Energiahivatal által kiadott – vagy azzal
egyenértékű – kereskedői engedélyt.
12) 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.
13) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott rész tekintetében
legalább jelen felhívásban meghatározott energia mennyiség rendelkezésére áll.
14) Az ajánlati árat a szerződéses időszak alatt érvényes nettó, fix értékben, Ft/kWh
egységáron kell megadni úgy, hogy az tartalmazza a zöld energia díját, de ne tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb adókat, hatósági díjtételeket (szén-
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ipari szerkezetátalakítási díj, villamos energia ipari dolgozók kedvezménye), rendszerhasználati díjakat. Az 1. rész tekintetében a megajánlott profilos és külön mért
vezérelt árak … % súllyal adják ki e rész ajánlati árát, míg a 4. rész vonatkozásában a profilos és idősoros súlyozásának aránya … %.
15) A profilos fogyasztási helyek tekintetében az ajánlattevőnek vállalnia kell az éves
elszámolásból keletkező pozitív vagy negatív eltérésből fakadó költségeket.
16) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményességi feltételének tekinti, hogy
költségcsökkenést tudjon elérni az egyetemes szolgáltatás díjához viszonyítva a
hatályos hálózathasználati díjak figyelembevételével.
17) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 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 az ajánlattevőt terheli.
18) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséért melyikük milyen mértékben vállal kötelezettséget, illetve felelősséget.
19) Abban az esetben, ha valamely rész tekintetében a nyertes ajánlattevő visszalép,
az ajánlatkérő – amennyiben az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
20) Az ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság követelményeit a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
21) A közbeszerzési eljárás időpontjait az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerint adta meg.
22) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a köbeszerzési eljárást Dombóvár Város Önkormányzata folytatja le, de a nyertes ajánlattevő a dokumentációban részletesen megadottak szerinti intézményekkel külön köteles szerződést kötni.
23) A felhívásban található egyes kifejezések értelmezését, továbbá az ajánlattal kapcsolatos részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
24) Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában a 2003. évi
CXXIX. törvény előírásai – különös tekintettel a Kbt. 70. §-ában foglaltakra – szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni.
25) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai irányítószám: Ország: Magyarország
H-1024

E-mail: -

Telefon: +36-1/336-7776

Internetcím (URL): -

Fax: +36-1/336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név: Postai cím: Város: -

Postai irányítószám: Ország: -

E-mail: -

Telefon: -

Internetcím (URL): -

Fax: -

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai irányítószám: Ország: Magyarország
H-1024

E-mail: -

Telefon: +36-1/336-7776

Internetcím (URL): -

Fax: +36-1/336-7778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (nap/hó/év)
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

001

A RÉSZ SZÁMA
MEGHATÁROZÁS Profilos és külön mért vezérelt fogyasztási helyek
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Villamos energia beszerzése a profilos és külön mért fogyasztási helyekre a dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy
További tárgyak

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

09310000-5

-

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK … kWh.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: 15
vagy napokban:
mítva)
VAGY
Kezdés
- (év/hó/nap)
Befejezés
- (év/hó/nap)

- (a szerződés megkötésétől szá-

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

002

A RÉSZ SZÁMA
MEGHATÁROZÁS Közvilágítási fogyasztási helyek
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Villamos energia beszerzése a közvilágítási fogyasztási helyekre a dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott eset-
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ben)
Fő tárgy
További tárgyak

09310000-5

-

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK … kWh.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: 15
vagy napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY
Kezdés
- (év/hó/nap)
Befejezés
- (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL -

003

A RÉSZ SZÁMA
MEGHATÁROZÁS Idősoros (AMR) fogyasztási helyek
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Villamos energia beszerzése az idősoros (AMR) fogyasztási helyekre a dokumentációban
részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy
További tárgyak

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

09310000-5

-

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK … kWh.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: 15
vagy napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY
Kezdés
- (év/hó/nap)
Befejezés
- (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL -

004

A RÉSZ SZÁMA
MEGHATÁROZÁS Szent Lukács Egészségügyi Kht.
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1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Villamos energia beszerzése a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. profilos és idősoros fogyasztási helyeire a dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy
További tárgyak

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

09310000-5

-

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK … kWh.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: 15
vagy napokban:
mítva)
VAGY
Kezdés
- (év/hó/nap)
Befejezés
- (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL -

- (a szerződés megkötésétől szá-

