
HL/S S159
20/08/2019
393474-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 9

20/08/2019 S159
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 9

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393474-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamos energia
2019/S 159-393474

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

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

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_96175725
Csepeli átjáró 1–3.
Budapest
1203
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán
Telefon:  +36 12384111
E-mail: bdk@bdk.hu 
Fax:  +36 12384323
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bdk.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067732019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001067732019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Villamos energia

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

II.1.1) Elnevezés:
Villamos energia beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR001067732019

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa

mailto:bdk@bdk.hu
http://www.bdk.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067732019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067732019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067732019/reszletek
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Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Dísz- és közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 1.1.2020 0:00 CET – 31.12.2020 24:00 CET közötti
időszakban teljes ellátás alapú villamos energiavásárlási - kereskedelmi - szerződés keretében

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dísz- és közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 1.1.2020 0:00 CET – 31.12.2020 24:00 CET közötti
időszakban, 86 000 000 kWh mennyiségben (Minimális Villamos Energia Mennyiség).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az ajánlatkérő a Kbt.141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzíti az alábbiakat:
Az AK a Szerződés időtartama alatt a Minimális Villamos Energia Mennyiség felett, az alábbiakban
meghatározott módon, egyoldalúan jogosult opciós jogot gyakorolni további 4 300 000 kWh villamos energia
mennyiség (opciós mennyiség) megvásárlására. Az opció egyoldalú jognyilatkozat útján történő gyakorlásával
a nyertes ajánlattevőnek egyidejűleg teljesítési kötelezettsége keletkezik. Felek az opció gyakorlásához
szükséges jognyilatkozatnak tekintik az opciós mennyiségből történő bármilyen mennyiségű villamos energia
vételezést / felhasználást, azzal, hogy az ajánlatkérő jelen pont szerinti opciós mennyiségből történő részbeni
felhasználása semmi esetre sem keletkeztet kötelezettséget a teljes opciós mennyiség átvételére.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Előzetes ellenőrzés:
— AT (közös AT), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015. (x. 30.) Korm.
rendelet 4. § (1) bek. alapján benyújtott EEKD-val köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró
okok hiányát.
[Irányadó: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §;Kbt. 67. § (3) bek.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §].
— Az EEKD-ban a GSZ nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja
az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot,
— Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
Utólagos igazolás:
— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott
ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,
— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,
— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) azon alvállalkozók
tekintetében,amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, csak nyilatkoznia kell arról, hogy
a szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1) Ajánlattevőnek csatolnia kell - a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján -cégszerűen aláírt, az ajánlati felhívás feladását
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről
szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) nyilatkozatot azért nem tudja benyújtani, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
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ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés.]
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy
a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 19. § (7) bekezdés.]
Az alkalmasság előzetes igazolása:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban:ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem, részletes információkat nem kell
megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása:
A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt.
69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg,e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P.1) ha a közbeszerzés tárgya szerinti - villamos energia értékesítése - nettó árbevétele az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1
200 000 000 HUF-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az újonnan piacra
lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés
tárgya szerinti - villamos energia értékesítése - nettó árbevétele nem érte el összesen 400 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben
megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
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A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat
az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása
nélkül- maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell - a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a
közbeszerzés tárgya szerinti villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciát.
[A referencia nyilatkozatot/igazolást olyan adattartalommal kell megtenni, hogy abból az alkalmasság
megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpontja), a szerződést kötő másik fél, az adásvétel / szállítás tárgya, az érintett mennyiség (kWh), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.]
Az alkalmasság előzetes igazolása: az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban:
ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD
IV.Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem,
részletes információkat nem kell megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása: a fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások
benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha
az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is)
felel meg,e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 megelőző évben (36
hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített összesen legalább 64 000 000 kWh villamos energia értékesítéséről szóló referenciával.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben
megszűnt;
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármelymás szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
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kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek.-re és a Kbt. 65. § (11) bek.-re.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, és az ajánlattételi dokumentáció
részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az
önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár: nettó HUF/1kWh)
vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
kerül sor.

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/09/2019
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1) A teljes mennyiség részekre bontásának jogszabályban megfogalmazott lehetőségét megfontoltuk, azonban
azt nem tartjuk indokoltnak: Álláspontunk szerint a tárgyi beszerzés sem gazdasági, sem műszaki szempontból
nem indokolja a részekre bontást, különösen az egy teljesítési helyszínre figyelemmel.
2) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, mivel Ajánlatkérő
beszerzési igénye konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a tárgyi eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
3) Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
4) Az ajánlathoz csatolandóak az ajánlatban aláíró személyek aláírási jogosultságát igazoló dokumentumok az
ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
5) Az eljárás során irányadók a Kbt. és a végrehajtási rendeletek vonatkozó utasításai, különös tekintettel a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre. Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a
figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
6) Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) [nemleges
esetben is nyilatkozni kell], 67.§ (4) és - adott esetben -a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat,
okiratokat, dokumentumokat.
7) Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő
minősítési szempontokhoz képest.
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8) A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9) Az ajánlatkérő jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával
és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőt, az
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
10) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását..
11) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap időtartalom a Kbt.
81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő.
12) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Varga Dóra Katalin
Lajstromszám: 00155
13) A Kbt. 75. § (6) bekezdésétől eltérően, elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az ajánlatkérő
alkalmazhatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, annak az eljárást megindító felhívásban történő megadása
nélkül.
14) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a
közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális
megállapodás).
15) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia (űrlap).
16) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
17) Az AK előírja, hogy mivel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e)
pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ezért ATnek villamosenergia-
kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie.
Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában
ellenőrzi. Amennyiben az engedély ott nem fellelhető, az engedély másolatának benyújtása szükséges.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2019

mailto:dontobizottsag@kt.hu

