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Villamos energia beszerzése 2022

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/186
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:
Ajánlati/Részvételi felhívás -
Közszolgáltatások/2015 EUHL

Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.27.
Iktatószám: 17868/2021
CPV Kód: 09310000-5

Ajánlatkérő:
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt
Felelősségű Társaság

Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12705616243
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán ügyvezető
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 12384323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
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A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001054042021/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001054042021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2022

Hivatkozási szám: EKR001054042021
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dísz- és közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2022.01.01. 0:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energiavásárlási - kereskedelmi - szerződés
keretében, 86.000.000 kWh mennyiségben (Minimális Villamos Energia Mennyiség).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

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



4

Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2022

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dísz- és közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2022.01.01. 0:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET 
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energiavásárlási - kereskedelmi - szerződés 
keretében, 86.000.000 kWh mennyiségben (Minimális Villamos Energia Mennyiség). 
Az Ajánlattevők által megajánlott ajánlati árat (nettó HUF/kWh), azaz az 1 kWh mennyiségű villamos 
energiára vetített ellenszolgáltatás mértékét az Ajánlattevőknek az ajánlatukban akként kell 
megadniuk, hogy abból egyértelműen kitűnjön a villamos energia egységára (nettó HUF/kWh) (a 
továbbiakban: „Egységár”) és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat tv.) 
szerinti energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése nyomán az Ajánlattevőknél jelen 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő villamos 
energiavásárlási-kereskedelmi-szerződés kapcsán felmerülő esetlegesen érvényesíteni kívánt 
energiahatékonysági járulék, illetve minden egyéb ehhez kapcsolódó ráfordítás mértéke (nettó 
HUF/kWh) (a továbbiakban: „Energiahatékonysági költség ”). 
Az Egységár tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat és a 
mérlegkör-menedzsment díjat. 
Az Egységár nem tartalmazza a VET 9-13. §-aiban meghatározott és a megújuló energiaforrásból 
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos 
energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint 
a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési 
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és 
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 1/2017. (I. 27.) NFM rendelet rendeletben 
szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia 
termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól az Eladó által kötelezően 
megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét, a 
rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket – így a kapcsolt 
termelésszerkezet-átalakítási díjat –, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok



5

alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. 
Ajánlatkérő előírja az érvényesíteni kívánt Energiahatékonysági költség kiszámításának módját és
menetét bemutató dokumentum ajánlathoz történő csatolását (2. sz. melléklet). 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők által az elektronikus
árlejtést követően megajánlott ajánlati ár (nettó HUF/kWh), így a villamos energia Egységára (nettó
HUF/kWh) és az esetlegesen érvényesíteni kívánt Energiahatékonységi költség (nettó HUF/kWh)
utólagos módosítására, áremelésre az Ehat tv. szerinti energiamegtakarítási kötelezettségre való
hivatkozással sincs lehetőség. 
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár
táblázat (1. sz. melléklet) és az érvényesíteni kívánt Energiahatékonysági költség kiszámításának
módját és menetét bemutató dokumentum (2. sz. melléklet) a beszerzés tárgyának legfontosabb
jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel
amennyiben az ajánlattétel során nem kerülnek csatolásra, azok HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN
TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN
érvénytelenítésre kerül!

( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a
pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára
irányulnak-e )

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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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 AK 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
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.
A tárgyi beszerzés sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem indokolja a részekre bontást,
különösen az egy teljesítési helyszínre figyelemmel.

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, alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az 
AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki 
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. (1) bek. b) pont). 
Igazolási mód: 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § 
(2)-(3) bekezdései alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének 
megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - 
(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. 
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet(ek)) 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
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adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt.
62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10.§ és
12-16. § szerint kell igazolnia. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot
nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bek.-ben meghatározott
időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja
Ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az
esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a legjelentősebb 
közbeszerzés tárgya (villamos energia szállítása) szerinti szállításainak ismertetését. 
Az M.1.) alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § 
(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni. 
A referencianyilatkozatot/igazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az 
alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés 
ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél és 
kapcsolattartó adatai, az adásvétel / szállítás tárgya, mennyisége, közös ajánlattevőként történt 
teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés 
értéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek 
megfelelően történt-e.) 
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként 
köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az 
esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés 
vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés 
teljes tárgya is szerepel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek 
(közös AT-knek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1.) pontban meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre
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bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az
egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell
megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat
nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k
mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania. 
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása
kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha
M.1.) ha nem rendelkezik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján –
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően igazolva – az eljárást
megindító ajánlati felhívásfeladásától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti összesen legalább 64.000.000
kWh villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciával.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés legfeljebb 2 referenciával teljesíthető!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek
vagy személyek mindegyike által kitöltött EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen
esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátószervezetek vagy személyek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván
venni alkalmasságának igazolásához.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

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).
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdasági
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

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,2015.
évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

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

x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

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

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az 1
kWh mennyiségű villamos energiára vetített ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár: nettó
HUF/kWh) vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint kerül sor. További információ a KD-ben.

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

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

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) 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 igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022.08.01.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Kbt. 56. § (1) bek.:AT az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3) pontban 
meghatározott kapcs. ponton. A kieg. táj-t AK a kérés beérk. köv. ésszerű határidőn belül, de 
legkésőbb az ajánlattételi hat.i. lejárta előtt 6 nappal válaszolja meg. 
2. A minősített AT-k hiv. jegyzékébe történő felv. felt. kép. min. szempontokhoz képest 
szigorúbbak a min. feltételei ( M.1. pont). 
3. Az ajánlathoz csatolni kell: felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni az ajánlati árat (nettó 
HUF/kWh)AK által megadott űrlap használata kötelező. Az ajánlati űrlap hiánypótlás keretében 
nem pótolható, annak hiánya esetén az ajánlat érvénytelen. A felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. 
szerinti tartalommal (űrlap)+AT nyil. a Kbt. 66. § (2) (űrlap)+AT nyíl. a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) 
pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is) űrlap)+AT EEKD-ba foglalt nyil. a Kbt. 67. § (1) bek. 
alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alk. köv. való megfelelés tekintetében 
(űrlap)+amennyiben AT KAP szerv-re/ szem-re támaszkodik, az érintett szerv./szem. mindegyike 
által kitöltött EEKD-t (űrlap)+AT nyíl. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján (űrlap)+amennyiben AT KAP 
szerv-re/szem-re támaszkodik, az AT, illetve a KAP szerv./szem. nyil., figy. a Kbt. 65. § (7) bek. 
(nemleges nyilatkozatot is)+az ajánlatot aláíró(k), köt-vállalásra jogosult(ak) a cégjegyzésre
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jogosult AT, közös ajánlat esetén AT-ők, ill. KAP szerv/szem képv-nek hiteles cégaláírási nyíl. (a 
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve az ügyvéd/ kamarai jogtan. által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személy és a meghat. által 
aláírt, teljes biz. erejű magáno-ba foglalt meghat. 
4. AT-nek (közös AT-knek) foly. lévő vált.bej. eljárás esetében a CB benyújtott vált.bej. kérelmet 
és az annak érkezéséről a CB által megküldött ig., amennyiben AT (közös AT-k) esetében 
vált.bej. elj. nincs foly., az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyíl. (321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 13.§, űrlap). 
5. Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös AT-k köt-ek maguk közül egy, a közös AT-k nevében 
elj. jog. képv. megjelölni. A közös AT-k képv-ben tett minden nyíl. egyértelműen tart. kell a 
közös AT-k megjelölését. A közös AT-k a szerz. telj-ért az AK felé egyetemlegesen felelnek. Közös 
AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműk.szóló megáll-t, melynek kötelező tartalmi 
elemeit az ajánlati felh. kieg. dok. írja elő. 
6. AK az elj.-ban a hp-t a Kbt.71.§-nak megfelelően bizt. Ha a hp-val AT az ajánlatban korábban 
nem szereplő GSZ-t von be az elj.-ba és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy ez 
esetben AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza és nem zárja ki az új GSZ-re 
vonatkozóan a hp-t. 
7. A nem szab. kérdések von-ban a Kbt. és vh. irányadóak, valamint a megkötött szerz. a Kbt-ben 
foglalt eltérésekkel a Ptk. rend. kell alk. 
8. AK alk. a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.-ben foglaltakat. 
9. FAKSZ:Dr. Varga Dóra Katalin(lajstromszám:00155) 
10. AK a szerz. telj. érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazd. szerv. létrehozását. 
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
12. A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a környv., szoc. és munkaj. köv-ről. AK táj. közli 
azoknak a szerv-nek a nevét, amelyektől AT táj-t kaphat. 
13. AT-nek minden idegen nyelvű nyíl./hat. ig./dok./okiratot magyar fordításban kell csatolnia. 
AK elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi fordítását. 
14. Ha a nyertes AT visszalép, az AK am. az összegezésben megjelölésre kerül–a köv. 
legkedvezőbb AT-vel köthet sz-t. 
15. AT-nek sz.kötés időpontjában nyíl. kell, hogy átlátható szerv-nek minősül (átláthatósági nyil.) 
16. 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. 
17. 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. 
18. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. 
19. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők által az 
elektronikus árlejtést követően megajánlott ajánlati ár (nettó HUF/kWh), így az egységár (nettó 
HUF/kWh) és az esetlegesen érvényesíteni kívánt Energiahatékonysági költség (nettó HUF/kWh) 
utólagos módosítására, áremelésre az Ehat tv. szerinti energiamegtakarítási kötelezettségre 
való hivatkozással nincs lehetőség. 
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár
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táblázat (1. sz. melléklet) és az érvényesíteni kívánt Energiahatékonysági költség (nettó
HUF/kWh) kiszámításának módját és menetét bemutató dokumentum (2. sz. melléklet) a
beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai
ajánlatnak minősül, melyre tekintettel amennyiben az ajánlattétel során nem kerülnek
csatolásra, azok HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen
esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül! 
20. 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 AT-nek 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. 21.
A tárgyi beszerzés sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem indokolja a részekre bontást,
különösen az egy teljesítési helyszínre figyelemmel.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

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

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/21 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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