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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39879-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia
2016/S 025-039879
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Kaposvári Egyetem
AK03644
Guba Sándor utca 40.
Címzett: Weisz Zoltán
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 309467637
E-mail: weisz.zoltan@ke.hu
Fax: +36 82505815
További információ a következő címen szerezhető be:
Onmerit Tanácsadó Kft.
Katona József u. 27. IV. 3.
Címzett: dr. Molnár Beáta, Fugerth Gabriella
1137 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17846384
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Onmerit Tanácsadó Kft.
Katona József u. 27. IV. 3.
Címzett: dr. Molnár Beáta, Fugerth Gabriella
1137 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17846384
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Onmerit Tanácsadó Kft.
Katona József u. 27. IV. 3.
Címzett: dr. Molnár Beáta, Fugerth Gabriella
1137 Budapest
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MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17846384
E-mail: titkarsag@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: egyetem

I.3)

Fő tevékenység
Oktatás

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja és
intézményeik részére 12 hónap időtartamra.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. Endre utca 10.
7095 Iregszemcse, Napraforgó utca 1.
7671 Bicsérd, Fenyőspuszta
7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 9.
7400 Kaposvár, Fészerlakpuszta
7400 Kaposvár, Fészerlakpuszta 0/A.
7400 Kaposvár, Fészerlakpuszta Kastély 76.
7400 Kaposvár, Fészerlakpuszta Kastély 0/A.
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 14.
7474 Simonfa, Petőfi Sándor utca 5.
7400 Kaposvár, Füredi utca 4.
7400 Kaposvár, Füredi utca 7.
7400 Kaposvár, Füredi utca 13.
7478 Bárdudvarnok, Petörke-völgy 0/A.
7478 Bárdudvarnok, Csermánypuszta 7.
7474 Simonfa, Ropolypuszta 0/A.
7474 Simonfa, Ropolypuszta szol. em. lak. a 0/A
7475 Bőszénfa, Malom utca 3.
7400 Kaposvár, Toponári út 33/A.
7475 Bőszénfa, Laktanya utca (major) r.a.
NUTS-kód HU233,HU232,HU231

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk
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II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés alapján a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és
intézményeire vonatkozóan a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
villamos energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási
kötelezettség nélkül.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09310000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Villamosenergia-igény mennyisége: 4 289 726 KWh + 30 %/12 hónap.
Szerződéses időszak. Szerződött villamosenergia-mennyiség (KWh) (+30 %):
1.4.2016. – 31.3.2017. 4 289 726 KWh/év (max. 5 576 644 KWh/év).
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a teljesítés alatt a felhasználási helyek számában a
szerződéses időszak alatt változás állhat be.
A részletes műszaki paramétereket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 78 326 490 HUF

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.4.2016. Befejezés 31.3.2017

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér, mértéke 1 %/nap, de legfeljebb 30 napi tételnek megfelelő összeg, alapja a késedelemmel
érintett szállítások nettó ellenértéke.
Hibás teljesítési kötbér, mértéke 1 %/nap, alapja a hibás teljesítéssel érintett szállítások nettó ellenértéke.
Meghiúsulási kötbér, mértéke 10 %, alapja a vállalkozási szerződés teljes nettó ellenértéke.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
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A számlák ellenértékét ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése
és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, átutalással egyenlíti ki a számla
kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül. Az ellenszolgáltatás pénzneme HUF (magyar forint).
Számla benyújtására a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség azzal, hogy Nyertes ajánlattevő
havonta utólag jogosult gyűjtőszámlát vagy számlaösszesítőt kiállítani az általa teljesített szállítások
ellenértékéről, külön a Kaposvári Egyetem és felhasználási helyei, és külön a Kaposvári Egyetem Egészségügyi
Központ és felhasználási helyei vonatkozásában.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § szerint kell eljárniuk és az ajánlathoz csatolni kell a közös részvételre
jelentkezői nyilatkozatot.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: K/1. Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
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.
K/3. Az eljárásban ajánlattevőként nem vehet részt az a gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamos energia kereskedelemre vonatkozó
engedéllyel.
Megkövetelt igazolási mód:
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II.
Fejezetének megfelelően, és az Európai Uniós 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 egységes európai közbeszerzési dokumentum iII. rész: Kizárási okok A, B, C részeit szükséges kitölteni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
K/3. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja
oldalon ellenőrzi.
Öntisztázás:
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A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, 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 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. §(4) bekezdése szerinti – vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 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.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Az ajánlatba csatolni
kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző
3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása tárgyú) nettó
árbevételről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozatot,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően,
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 2a) pontját
szükséges kitölteni).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző
három lezárt évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása tárgyú) nettó
árbevétele nem éri el az 58 000 000 HUF-ot.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérnie az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 19. § (3) bek.).

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozzon
az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5. pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év
legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (villamosenergia-értékesítés) teljesített szerződéseire
vonatkozóan legalább a következőknek az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási
szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság, 1b) pontjában történő feltüntetésével:
Évek száma: 3
Leírás:
— a szállítás tárgya: villamosenergia-értékesítés,
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— a szerződést teljesítő fél (vállalkozás) megjelölése (neve, címe),
— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Összegek:
— a teljesítés évében az ellenszolgáltatás egy évre vonatkozó nettó összege,
Dátumok: a teljesítés évének (egy, a felhívás feladása napjától visszafele számított 3 éves időszak alatti
bármely 365 napból álló időszak) kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap).
Megrendelők:
— a szerződést kötő másik fél neve, címe – és amennyiben a számlafizető személye nem azonos a szerződést
kötő másik féllel, akkor a számlafizető – megjelölése (neve, címe).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően,
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, C: Technikai és szakmai alkalmasság, 1b)
pontját szükséges kitölteni).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Az ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben legalább
egy, olyan teljesített szerződéssel (referenciával), amely:
— villamos energia értékesítésére vonatkozott,
— az ellenszolgáltatás egy évre vonatkozó összege minimum nettó 50 000 000 HUF/12 hónap volt,
— a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen
További információk az elektronikus árlejtésről: A Kbt. 77. § (3) bekezdés és a 257/2007. (X. 4.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz, amelynek részletes szabályait a
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárás részeként az ajánlattételt követően az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket
meghívhatja az ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre. Az ajánlatadás
ezen köre az Electool Hungary Kft. által biztosított elektronikus árlejtési eszközön kerül lebonyolításra.
Az ajánlatkérő nem folytathatja le az árlejtést, amennyiben egy érvényes ajánlat kerül benyújtásra.
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Az ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár tekintetében folytatja le.
Az elektronikus árlejtési rendszer használatához legalább az alábbi szoftverkörnyezet szükséges:
— operációs rendszer: Microsoft Windows XP/Vista/7/Linux,
— internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 8.0 vagy újabb verziók, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb
verziók.
IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 188-340636 29.9.2015

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.2.2016 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
24.2.2016 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24.2.2016 - 10:00
Hely:
Onmerit Kft., 1137 Budapest, Katona József u. 27. IV. em. 3. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1)–(2) és (4)–(6) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2017. I. n.év.
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján gyorsított nyílt eljárást alkalmaz az alábbi indokok alapján:
A jelen eljárás előzményeként Ajánlatkérő 29.9.2015-én napján 2015/S 188-340636 számon ajánlati felhívást
tett közzé, mely eljárás a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján
eredménytelenséggel zárult. Jelen eljárás műszaki tartalmának átdolgozása a tört év vonatkozásában és az ez
évi költségvetési tervezés elhúzódása miatt. Az ajánlatkérő feladatai ellátásának érdekében meghosszabbított
szerződés 31.3.2016., 24:00 órakor lejár. Ajánlatkérő feladatainak ellátásának zavartalansága érdekében
gyorsított nyílt eljárást alkalmaz.
2) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
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3) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
— Kaposvári Egyetem,
— „Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja és
intézményeik részére 12 hónap időtartamra”,
— a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe.
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem
terheli.
4) Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10:00–15:00 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati
nap munkanap, szombaton 10:00–12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:00 órától az ajánlattételi
határidő lejártáig lehet benyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál: a Kbt. 65. § (8) alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat.
5) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot
(az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az
értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
6) Az Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének
napjától a http://www.ke.hu/kozzeteteli-kotelezettsegek/kozbeszerzesek címen. Az ajánlatkérő a dokumentációt
kizárólag elektronikus formában bocsátja rendelkezésre (szerkeszthető és nem szerkeszthető változatban).
Az eljárásban való részvétel feltétele az Onmerit Kft. kapcsolattartója részére elektronikus levél formájában
megküldött regisztráció, amely során az a) és b) pontban szereplő adatok megadása kötelező. A jelentkezést
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak meg kell tennie. A dokumentáció átvételének
(megküldésének) feltétele, hogy a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelemben megadták az
alábbi adatokat:
a) gazdasági szereplő neve, székhelye (lakcíme), levelezési címe, adószáma,
b) gazdasági szereplő kapcsolattartójának neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe.
A dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül
kizárólag elektronikus úton történik.
Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. A dokumentációba való ingyenes betekintésre
kizárólag elektronikus úton van lehetőség. A betekintő gazdasági szereplő köteles megadni nevét és
elérhetőségeit (székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó személy neve).
7) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltak szerint.
8) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) vonatkozásában. A
nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
9) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben a szerződéses időszakra
vonatkozó (12 hónap) villamos energia tekintetében nem írhat elő kötelezően elfogyasztandó minimum- és
maximummennyiségeket, ezzel kapcsolatban nem pótdíjazhat (alulvételezés-felülvételezés). Ajánlattevő ennek
elfogadásáról az ajánlatában nyilatkozni köteles.
10) A jelen felhívás a 321/2015 (X.30.) korm. rendelet 30. § (4)-ben és a Közbeszerzési Hatóság által
meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz P1. és M1. pont vonatkozásában.
11) Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) alapján igazolta a gazdasági
és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) alapján kezességet vállaló
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személy (szervezet) között a Ptk. 6:416. § (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon,
hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló
személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban
megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 16) Ajánlatkérő az alkalmasság
megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak,
a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyamai alapján számítja át magyar
forintra.
12) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
13) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik,
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem
nyújtható be.
14) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
15) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy(cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásmintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírásmintáját is tartalmazó, a képviseletre
jogosult általi,cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
16) Az ajánlatot 1 eredeti papíralapú, továbbá 1 elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus
példányt az ajánlat eredeti példányáról készített, jelszó nélkül olvasható .pdf kiterjesztésű fájlban, lezárt CD
vagy DVD lemezen kell benyújtani. Az ajánlattevőnek, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf fájl) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az eredeti és a
másolati példányok között bármilyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó. Az 1 eredeti ajánlatot
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 írnia, 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
üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak
az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak.
A csomagoláson fel kell tüntetni legalább:
a) az eljárás tárgyát; és
b) az ajánlattevő megnevezését.
17) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján
a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelését követően kizárólag az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevőket hívja fel az elektronikus árlejtésen való részvételre.
18) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő az elektronikus árlejtésre való tekintettel a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaktól
eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő
tájékoztatás (257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés) során ismerteti.
19) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontja
alapján bírálja el, hivatkozva a (5) bekezdésben foglaltakra.
20) A felhívás II.3 pontjához: a teljesítési határidő:
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— kezdés: 1.4.2016 (00:00),
— befejezés: 31.3.2017 (24:00).
21) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a végrehajtási rendeletei és a magyar Polgári
Törvénykönyv az irányadó.
22) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1126 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1126 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
3.2.2016
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