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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150870-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Villamos energia
2019/S 065-150870

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csepregi Judit
Telefon:  +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670-73070
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.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/EKR000182892019/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/EKR000182892019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-774_Villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000182892019

mailto:csepregi.judit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182892019/reszletek
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HL/S S65
02/04/2019
150870-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2 / 8

02/04/2019 S65
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 8

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-774_Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére a Debreceni Egyetem részére

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
A közbeszerzési dokumentumokban felsorolt teljesítési helyek.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-774_Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére a Debreceni Egyetem részére
Villamos energia beszerzése 43 579 648 kWh mennyiségben 1.1.2020.–31.12.2020. között. A szerződéses
időszak alatt a szerződéses mennyiséghez viszonyított + 20 % eltérés lehetséges (a II.2.11. pont szerint).
A részletes adatokat a műszaki dokumentáció (Műszaki melléklet_DE_áram_2020) tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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:
Ajánlatkérő együttesen legfeljebb a II.2.4. pont szerinti alapmennyiség +20 %-ának megfelelő mennyiségű
többlet árut vehet igénybe a szerződés időtartama alatt. Az Ajánlatkérő jogosult arra, hogy az opciós
mennyiséget egyáltalán ne, vagy annak csak egy részét vegye igénybe.
Ajánlatkérő jogosult egyoldalú jognyilatkozattal az opciós mennyiséget érintően egyben, vagy részletekben,
teljesen vagy annak egy részére vonatkozóan opciós jogát gyakorolni. Az opció gyakorlásával (egyoldalú
jognyilatkozat) a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége keletkezik. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opció
gyakorlásához szükséges jognyilatkozatnak tekinti az opciós mennyiségből történő bármilyen mennyiségű
átvételt.
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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 ajánlati ár nem tart. a rendszerhasználati díjakat,a VET 147. §-ában meghat. pénzeszközöket,a jövedéki
adót,az áfát,valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat
és költségeket. Nem tart. továbbá a kötelezően megvásárolandó villamosenergia (KÁT) mennyiségének és
szabályozásának költségét.
Az ajánlati árat 2 tizedesjegy pontossággal kell megadni

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:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
SZ.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bek-re az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész alfa pontjában az AT egyszerű nyilatkozatát. Az AK által a
Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontjára és a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rend.
26. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel a MEKH (vagy jogelődje) által kiadott villamosenergia-kereskedelmi
tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedéllyel való rendelkezésről szóló nyilatkozatot. Az engedéllyel
való rendelkezést AK http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja internetes elérhetőségen
ellenőrzi.
SZ.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlatevő, ha nem rendelkezik MEKH (vagy jogelődje) által kiadott
villamosenergia-kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedéllyel.
Az eljárásban a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek. is irányadó.
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben és a Kbt. 62. § (2) bek-ben felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bek. a) pont alapján az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre
vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. §-
a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rend. 3. § (3) bek-re figyelemmel közös ajánlattétel
esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. Az AT az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja
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AK a Kbt. 69. § (4)–(7) bek-re figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett AT-nek a 321/2015 (X.30.) Korm.
rend. 8. § (kivéve ib) pont), 10. § (kivéve gb) pont), 12.§,14–16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn
nem állását. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban
úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek-re.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az EEKD IV. rész alfa pontjában az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évből a közbeszerzés tárgya
szerinti (villamos energia értékesítés) szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításokra vonatkozó
referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)–(2) bek. szerint
(min. tartalom: a teljesítés ideje /kezdő és befejezési időpontja év, hónap, nap pontossággal/, a szerződést kötő
másik fél neve és címe, a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a 3 év alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra, miszerint ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. c) pontja alapján az MSZ
EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerének — bármely nemzeti rendszerben
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akkreditált — tanúsító által kiállított igazolásának másolati példányát vagy a minőségbiztosítása érdekében tett
intézkedéseinek a leírását.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11)
bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére és
13. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább 30 500 000 kWh mennyiségre vonatkozó
villamosenergia szállításról szóló referenciával.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
M.2.) amennyiben nem rendelkezik érvényes villamos energia értékesítésre vonatkozó bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű
minőségirányítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány
követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedéssel.
A fenti M.1.), M.2.), feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani. A számla kiegyenlítésére magyar
forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1),(5),(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek
megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet
tartalmazza.
Folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.

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

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/04/2019
Helyi idő: 11:30

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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/04/2019
Helyi idő: 13:30
Hely:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2020. III. negyedév

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Rövidítések: ajánlattevő: AT, ajánlatkérő: AK, alvállalkozó: AV, hiánypótlás: HP.
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az
EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR
használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását
követeli meg. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) nyújthatók be. A Kbt. 47. § (2), és a
EKR. r. 10. § (1) bek alapján, a dok.-ok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával
v. ha elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre- a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség AT-t terheli.
2. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia
kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
3. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT
felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bek., továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. vonatkozásában.

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
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5. AK a Kbt. 71. § szerinti HP-ra biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-val az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
6. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §). A
424/2017.(XII.19.) Kr. 13. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.
§(2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, h. a közös
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
7. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bek. szerinti összes adatot.
8. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
9. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10. Projekttársaság: AK projekttársaság létrehozását kizárja AT és közös AT-k vonatkozásában.
11. Jelen eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. r. hatálya alá tartozik.
12. AK a felhívás IV.2.6. pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek-. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. alapján, amennyiben az ajánlatban benyújtják a kizáró
okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat, akkor azok ismételt benyújtására AK nem hívja fel a
legkedvezőbbnek ítélt egy vagy több AT-t, és szükség szerint rendel el HP-t vagy felvilágosítást kérést.
15. FAKSZ: dr. Csepregi Judit, lajstromszám: 01020.
16. Irányadó jog: AF feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és kapcsolódó jogszabályok.
Folytatás: VI.4.3. pontban.

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:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.3. pont folytatása:
17. Részajánlattétel kizárásának indoka: A megkötendő szerződés ún. teljes ellátás alapú villamosenergia
vásárlási szerződés, ami alapján AK kizárólag egy forrásból (egy nyertes AT-től) tudja beszerezni a
villamosenergiát. AK fogyasztási helyeinek villamosenergia felhasználási jellege megegyező, ebből adódóan
nincs olyan műszaki indok, amely szükségessé tenné a részekre történő ajánlattételt. AK ún. fogyasztói
menetrendadás nélküli teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződést köt, azaz felhasználási
helyeinek villamosenergia igényét egy kereskedelmi engedélyes biztosítja, így a részekre történő ajánlattétel
nem értelmezhető.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Ajánlatkérő gazdasági érdekeivel ellentétes lenne, ha a részajánlattételi lehetőség biztosításával esetleg több,
eltérő kereskedő társasággal kellene szerződést kötnie, tekintettel arra, hogy az egyes felhasználási helyein
eltérő árakon kínálnák a szolgáltatók a villamosenergiát. Az egyes ajánlattevők a nagyobb felhasználású
úgynevezett zsinór felhasználási helyeken kedvezőbb, míg az időszakos, nem távmért, profilos felhasználási
helyeken magasabb árakon biztosítanák a villamosenergiát, esetleg előfordulhat, hogy az utóbbi felhasználási
helyek esetében nem érkezne ajánlat. Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében a
fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. A részajánlattétel biztosítása a beszerzés
ellenértékének jelentős növekedését okozná, továbbá negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és
a szerződés teljesítésének más körülményeire is (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, megbízotti
felelősség, közös munkavégzés, minőség kérdése, adminisztrációs bonyodalmak és többletfeladatok a több
szolgáltatóval történő számlakezelésben és reklamáció rendezésben, egyetemen belüli költségfelosztásban,
stb.), azaz gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat
figyelembe véve Ajánlatkérő ésszerűtlennek tartja a több részben történő ajánlatadást.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel a következő okok miatt alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját: a villamosenergia meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelő szabvány
termék. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának feltételeit a szerződéstervezetben definiálta,
az áron kívül nincs olyan értékelési szempont, amiben az Ajánlattevők versenyezhetnének. Ebből adódóan az
egyetlen értékelési szempont a legalacsonyabb ár szempontja. A villamos energia minőségi szempontok szerint
nem differenciálható.
Jelen felhívás III.2.2) pontjának folytatása:
Meghiúsulási kötbér: AT szerződésszegő nem teljesítése esetén, AT az AK által megadott opciós mennyiség
nélküli villamosenergia mennyiség alapján az ajánlati árral számolt 1 éves időtartamra eső villamosenergia
díj 25 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni AK-nek. Ha a szerződés teljesítése AT
szerződésszegéséből fakadóan csak részben hiúsul meg, akkor a kötbér vetítési alapja a meghiúsult teljesítési
részhez tartozó opciós mennyiség nélküli villamosenergia mennyiség, mértéke a fentiekkel megegyezően 25 %.
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén AT késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 1
%/nap, alapja a késedelemmel érintett mennyiségre jutó nettó ellenszolgáltatás összege. A késedelmi kötbér
legfeljebb 15 egybefüggő napig kerül felszámításra.
A késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt nem alkalmazható.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/03/2019
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