MŰSZAKI LEÍRÁS
1. A közbeszerzési eljárás célja
A közbeszerzési eljárás célja és Ajánlatkérő elvárása a magyar átviteli hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló villamos energia biztosítása teljes ellátás alapú szerződés
keretében az Ajánlatkérő felhasználási helyei villamos energia ellátására, menetrend adási
kötelezettség nélkül, a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.
2. Ajánlatkérő elvárásai:
· Az éves tervezett villamos energia mennyiség az eljárásban megadott valamennyi
villamos energia felhasználási hely összességére együttesen (Szerződött villamos
energiamennyiség): 89 447 508 kWh
· A megvásárolt villamos energia mennyisége az Ajánlatkérő felhasználásától függően,
a szerződés időszaka alatt a Szerződött villamos energia mennyiségtől + 20 %-kal
eltérhet (az eltérés szankciómentes). A Minimális Villamos Energia Mennyiség, a
Szerződött Villamos energia Mennyiséggel egyezik meg. A megengedett eltérést a
Szerződött villamos energia mennyiség egészére vetítve – azaz nem felhasználási
helyenként külön-külön – kell vizsgálni, valamennyi ajánlatkérő együttes
teljesítésével.
· A nyertes Ajánlattevő díjmentesen és az ajánlati áron felüli további fizetési
kötelezettség nélkül
biztosítja Ajánlatkérő számára az ellátással kapcsolatos
mérlegköri tagságot és a mérlegköri tagsággal kapcsolatos valamennyi szolgáltatást.
· Nyertes Ajánlattevő nem kér Ajánlatkérőtől menetrendadási kötelezettséget, a
menetrendadási kötelezettség hiányáért nyertes Ajánlattevő díjat Ajánlatkérőtől nem
kér.
· Nyertes Ajánlattevő a teljesítéssel érintett felhasználási helyek egésze vonatkozásában
Ajánlatkérő külön írásos meghatalmazása alapján díjmentesen biztosítja a
kereskedőváltás végrehajtását a teljesítési időszak kezdő időpontjára, a végrehajtás
során annak lebonyolításában Ajánlatkérő nevében teljes körűen eljár külön díjazás
nélkül, az eljárásra vonatkozóan Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek külön
meghatalmazást ad.
3. Felhasználási helyek száma, villamos energia szerződött mennyisége
Ajánlatkérő(k)höz tartozó villamos energia felhasználási helyek, Magyarország közigazgatási
területén találhatóak, a felhasználási helyek számát, azonosító adatait a műszaki leírás
mellékletét képező dokumentum (I. melléklet) tartalmazza. A melléklet az egyes
felhasználási helyeket az egyes ajánlatkérő(k) tekintetében csoportosítva tartalmazza
A mellékletben a beszerzési időszakra vett villamos energia felhasználás értékei a teljesítési
időszakra vonatkozó értékként meghatározva szerepelnek, melyek az adott felhasználási
helyre, mint Szerződött villamos energia mennyiség minősülnek, az adott ajánlatkérő(k)
tekintetében vett felhasználási helyek összessége az adott ajánlatkérő(k) Szerződött villamos
energiamennyisége.
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Jelzi továbbá azt is, hogy a teljesítési időszak alatt - a 6. pontban foglaltakon túl - egyes
felhasználási helyeken – ajánlatkérő(k) sikeres pályázatától függő feltétellel várható háztartási
kiserőmű telepítése, mely esetben a szerződéstervezetben meghatározottak szerint kell
elszámolni a kiserőmű által megtermelt energiát.
Ajánlatkérő(k) a Minimális Villamos Energia Mennyiség 80 %-os értéke és Szerződött
villamos energiamennyiségtől +20 %-al növelt érték közötti villamos energia átvétele esetén a
nyertes Ajánlattevő nem érvényesít Ajánlatkérővel szemben semmiféle szankciót, pótdíjat,
büntetést, kiegyenlítő energiát, stb.
4.

A felhasználási adatok valóságtartama

Az ajánlat felhasználásra vonatkozó jellemzőinek meghatározásánál a 2019. naptári évi
felhasználási adatokat vette figyelembe az Ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem vállal arra nézve
felelősséget, hogy a 2021. évi felhasználás adatai és/vagy a fogyasztást jellemző bármely
paraméter/jellemző meg fog egyezni az itt megadott táblázatban feltüntetett adatokkal a
beszerzéssel érintett időszakban. Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlatát a felhasználás
megadott jellegének jellemzői mellett esetlegesen felmerülő eltérésből fakadó kockázatok
számításba vételével kell kidolgozza, az eltérésből fakadó minden fogyasztási változásra az
ajánlati ár fedezetet nyújt. Ajánlatkérő megerősíti, hogy a megadott MÉF adatok tájékoztató
jellegűek.
5.

Villamos energia ellátás minőségi jellemzői

A szolgáltatott villamos energia minőségi paramétereit az illetékes Elosztói Engedélyes
elosztói üzletszabályzata tartalmazza. Az Ajánlatkérő részére átadott villamos energiának meg
kell felelnie e paramétereknek és a felhasználási helyek jellemzőinek, a minőségi paraméterek
alkalmazásáért és Ajánlatkérővel szembeni teljesítéséért az elosztói engedélyes felel.
6.

Felhasználási helyek villamos energia vásárlási jellemzői

A felhasználási helyek megnevezéseit, azonosítóit a felhasználási jellemzőket, valamint az
idősoros felhasználási helyek terhelési görbéit melléklet tartalmazza (I. sz. melléklet).
További jellemzők:
Háztartási kiserőművek a csatolt táblázatban megjelölt felhasználási helyeken működnek.
Az egyes intézmények kiserőművekre vonatkozó várható termelési adatai a fogyasztási
adatok táblázatban rögzítettek szerint kerültek felsorolásra. (A várható termelési adat a
termelés és annak megfelelő üzem szerint módosulhat, a jelen dokumentáció szerint megadott
várható termelési adatok így csak tájékoztató jellegűek.)
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fogyasztási adatok táblázatban intézményenként külön-külön
is megtalálható táblázatok „Összesen (kWh)” soraiban szereplő értékekből nem kerültek
levonásra a kiserőmű/kiserőművek által várhatóan termelt mennyiségek.
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