ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000473712020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Villamos energia kereskedő kiválasztása 2021. évre

Ajánlatkérő
neve:

Semmelweis Egyetem

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

2020/S 111-269291
10033/2020

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Semmelweis Egyetem

Postai cím:

Üllői Út 26.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Kispál

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_6585915
7

Nemzeti azonosítószám

kispal.daniel@semmelweis-univ.hu Telefon:

1085

Ország:

Magyarország

Dániel
+36 12109610

+36 12109618

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.semmelweis.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.semmelweis.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Igen

Hivatalos név:

Budapesti Gazdasági Egyetem

Postai cím:

Markó utca Utca 29-31.

Város:

Budapest

EKR000473712020

NUTS-kód:

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

1055

Ország:

EKRSZ_4582808
3

Magyarország

2020.08.25 11:00:29

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Greff

greff.jozsef@uni-bge.hu

Telefon:

József
+36 14696790

+36 14696635

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.uni-bge.hu
http://www.uni-bge.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Neumann János Egyetem

Postai cím:

Izsáki Út 10

Város:

Kecskemét

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU331

Dr.

Blaskovicsné Kuti

kuti.gizella@uni-neumann.hu

EKRSZ_3853569
7

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

Gizella

+36 302075020

+36 76501979

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.uni-neumann.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.uni-neumann.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Postai cím:

Vas utca 2/C

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Kovács

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

kovacs.levente@szfe.hu

Telefon:

EKRSZ_7507842
1

Nemzeti azonosítószám

1088

Ország:

Magyarország

Levente
+36 13384727

+36 13384749

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szfe.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szfe.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Soproni Egyetem

Postai cím:

Bajcsy-Zsilinszky Utca 4.

Város:

Sopron

NUTS-kód:

HU221

Postai irányítószám:

Kiss

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_7047827
3

Nemzeti azonosítószám

kiss.csaba@uni-sopron.hu

Telefon:

9400

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 302185709

Fax:

+36 99518680

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://uni-sopron.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://uni-sopron.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Kaposvári Egyetem

EKR000473712020

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_5494326
1

Postai cím:
Város:

Guba Sándor Utca 40
Kaposvár

HU232

NUTS-kód:

Zadravecz

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

zadravecz.karoly@ke.hu

Telefon:

7400

Ország:

Magyarország

Károly
+36 305358609

+36 82505896

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.ke.hu
http://www.ke.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

Postai cím:

Műegyetem Rakpart 3

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Egyed

Kapcsolattartó személy:
egyed.csaba@mail.bme.hu

Telefon:

EKRSZ_5783859
5

Nemzeti azonosítószám

1111

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 309507967

+36 14631110

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.bme.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.bme.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Eszterházy Károly Egyetem

Postai cím:

Eszterházy Tér 1.

Város:

Eger

HU312

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Lénárt

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

lenart.gyula@uni-eszterhazy.hu

EKRSZ_8052783
1

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

3300

Ország:

Magyarország

Gyula
+36 30304068555

+36 5204002103

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://uni-eszterhazy.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://uni-eszterhazy.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

leikep.karoly@mte.eu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.mte.eu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.mte.eu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

EKR000473712020

Postai irányítószám:

Leikep

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_1517741
2

Nemzeti azonosítószám

Columbus Utca 87-89.

Postai cím:
Város:

Magyar Táncművészeti Egyetem

1145

Ország:

Magyarország

Károly
+36 203473991

Fax:

+36 12733444

Hivatalos név:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Papp

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_7451373
6

Nemzeti azonosítószám

Liszt Ferenc Tér 8.

Postai cím:
Város:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

muszaki.igazgato@zeneakademia. Telefon:
hu

1061

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 303085139

+36 14624633

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.zeneakademia.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.zeneakademia.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Vásárhelyi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_7616719
5

Nemzeti azonosítószám

Bécsi Út 96/B

Postai cím:
Város:

Óbudai Egyetem

vasarhelyi.attila@ka.uni-obuda.hu Telefon:

1034

Ország:

Magyarország

Attila
+36 706825677

+36 16665631

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://uni-obuda.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://uni-obuda.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Testnevelési Egyetem

Postai cím:

Alkotás Út 44

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Árvai

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_1362521
4

Nemzeti azonosítószám

arvai.adam@tf.hu

Telefon:

1123

Ország:

Magyarország

Ádám
+36 703786845

+36 13566337

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.tf.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.tf.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Postai cím:

Zugligeti Út 9-25

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

somfai.kriszta@mome.hu

HU110

Postai irányítószám:

Somfai
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.mome.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.mome.hu

EKR000473712020

EKRSZ_8519481
4

Nemzeti azonosítószám

1121

Ország:

Magyarország

Kriszta
+36 706846320

Fax:

+36 13921188

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Széchenyi István Egyetem

Győr

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_2017392
0

Nemzeti azonosítószám

Egyetem Tér 1

Postai cím:
Város:

Nem

NUTS-kód:

HU221

Dr.

Torma

torma@ga.sze.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

9026

Ország:

Magyarország

András
+36 307670157

+36 96668266

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://uni.sze.hu
http://uni.sze.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Károly Róbert Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Mátrai Út 36.

Város:

Gyöngyös

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Szöllősi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

szollosi.lenard@uni-eszterhazy.hu Telefon:

EKRSZ_3612257
2

Nemzeti azonosítószám

3200

Ország:

Magyarország

Lénárd
+36 202159557

+36 37518300

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.karolyrobertkft.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.karolyrobertkft.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Eötvös József Főiskola

Postai cím:

Szegedi Út 2

Város:

Baja

NUTS-kód:

HU331

Postai irányítószám:

Török

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_4978014
1

Nemzeti azonosítószám

torok.peter@ejf.hu

Telefon:

6500

Ország:

Magyarország

Péter
+36 304740527

+36 79524630

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.ejf.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ejf.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Pécsi Tankerületi Központ

Postai cím:

Színház Tér 2

Város:

Pécs

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

norbert.loffler@kk.gov.hu

Internetcím(ek)

EKR000473712020

EKRSZ_7427579
1

Nemzeti azonosítószám

HU231

Postai irányítószám:

Löffler
Telefon:

7621

Ország:

Magyarország

Norbert
+36 72795257

Fax:

+36 72514600

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://kk.gov.hu/pecs

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Állatorvostudományi Egyetem

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Milasovszkyné
Gálszécsy

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_8413147
4

Nemzeti azonosítószám

István Utca 2

Postai cím:
Város:

http://kk.gov.hu/pecs

atekozbeszerzes@univet.hu

Telefon:

1078

Ország:

Magyarország

Éva

+36 19526140

+36 29521303

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.univet.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Kácser

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_4372461
3

Nemzeti azonosítószám

Andrássy Út 69-71

Postai cím:
Város:

http://www.univet.hu/

kacser.istvan@mke.hu

Telefon:

1062

Ország:

Magyarország

István
+36 209674015

+36 13421563

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.mke.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.mke.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Hivatalos név:

Atommagkutató Intézet

Postai cím:

Bem Tér 18/C.

Város:

Debrecen

NUTS-kód:

HU321

Postai irányítószám:

Vajda

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_6494412
6

Nemzeti azonosítószám

vajda.istvan@atomki.mta.hu

Telefon:

4026

Ország:

Magyarország

István
+36 52509244

Fax:

+36 52416181

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.atomki.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.

Postai cím:

Gömb Utca 33. I. emelet

EKR000473712020

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_2667971
6

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110
Kerekes

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kerekes.anita@okfon.hu

Ország:

Magyarország

Anita
+36 14122461

Telefon:

1139

Fax:

+36 14122469

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.semmelweis.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Igen

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000473712020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000473712020/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Egyéb típus:

Egyéb ajánlatkérő típusának Felsőoktatási intézmény
meghatározása:

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:

EKR000473712020

Villamos energia kereskedő kiválasztása 2021. évre

Nem

EKR000473712020

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
09310000-5

Árubeszerzés

II.1.3) A szerződés típusa
II.1.4) Rövid meghatározás:

Villamos energia kereskedő kiválasztása 2021. évre
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
Nem

A beszerzés részekből áll
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly
módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az egységes, biztonságos,kiszámítható ellátást illetve a
legkedvezőbb árak elérését, a hatékony felelős gazdálkodás érvényesülését a beszerzés egyben történő kezelése biztosítja.

II.2) Meghatározás
Villamos energia kereskedő kiválasztása 2021. évre

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU MAGYARORSZÁG

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérők dokumentációban felsorolt – Magyarország területén található - villamos energia
felhasználási helyei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Villamos energia adásvételi szerződés a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási
helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása)
1.1.2021. (0:00) – 31.12.2021. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátás alapú
villamos energia adásvételi szerződéskeretében.
Az ajánlatkérők villamos energiaszükségletét biztosító villamos-energia beszerzése 20 ajánlatkérő számára mindösszesen (opcióval)
107 337 009 kWh (89 447 508 kWh + 20 % opció) mennyiségben..
A beszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Igen

Nem

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
Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

2021.01.01

-

2021.12.31

Nem

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
Opciók:

Igen

Opciók ismertetése:
17 889 501 kWh villamos energia
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
A IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

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:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele
szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)
vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -
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ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a
közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya (villamos energia szállítás) szerinti árbevételéről szóló
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 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 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 a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó
nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítás) árbevétele nem éri el a
nettó 1 milliárd forintot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három év legjelentősebb felhasználóknak kereskedelmi jogviszonyban teljesített (értékesített) villamos energia
szállításainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
•
a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
•
a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
•
szállítás mennyiségét (kWh),
•
az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható,
•
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy
nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, 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 szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.
Amennyiben a szállítás folyamatban van, úgy az eljárást megindító felhívás feladásáig teljesült adatokat kell megadni a
referenciabemutatás során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább
mindösszesen 62 000 000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítésre vonatkozó referenciákkal, amelyek vonatkozásában a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Abban az esetben, ha a szerződés tárgya a rendszerhasználati díjak elszámolását is tartalmazza, a szerződés ellenértékébe e díjakat
nem kell beleszámítani.
Ajánlattevő az előírt követelményeket több referenciával is igazolhatja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
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:
Késedelmi kötbér: a Szerződött Villamos Energia Mennyiség - a Szerződés 9.1. pontjában meghatározott – értékének 0,1 %-a/nap. A
késedelmi kötbér maximális értéke a Szerződött Villamos Energia Mennyiség - a Szerződés 9.1. pontjában meghatározott – értékének
10 %-a, amely súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó a Szerződés 14.3.2. pont b) alpontjában írt jogkövetkezménnyel élhet.
Meghiúsulási kötbér: nettó Energiadíj egységáron meghatározott értéke 5 %-a
Késedelmes fizetés Ptk.6:155§ szerint.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az Áht.
rendelkezéseinek figyelembevételével. AK előleget nem ad.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.
Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.
A pénzügyi telj,és finanszírozás részl.feltételeit, ill.a szerz.biztosító mellékköt. a közb. dok. tart.
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 fajtái
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem
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IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül
ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
Nem

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő:

2020.07.10

11:00

óra/perc

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

Az időtartam hónapban:

2

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.07.10

Hely:

www.ekr.gov.hu

13:00

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )
15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.
hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Nem

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

VI.3) További információk
1)
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes és hatályos mérlegkör szerződéssel a MAVIR ZRt.-vel. Amennyiben ezzel nem az
ajánlattevő rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel
történt hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő jogosult a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes
nevében mérlegkör-felelősként eljárni. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
2)
Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
3)
Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1), (2) és (3)
bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban
nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását.
4)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell
arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
5)
A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges.
6)
Az értékelési módszer: Kbt. 76. § (2) bek. a) szerinti legalacsonyabb ár.
7)
AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és
ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi
követelményét.
8)
AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly
módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az egységes, biztonságos,kiszámítható ellátást illetve a
legkedvezőbb árak elérését, a hatékony felelős gazdálkodás érvényesülését a beszerzés egyben történő kezelése biztosítja.
9)
Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II.
fejezete szerint.
10)
FAKSZ: Kerekes Anita 00181
11)
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott — és az ajánlattétel napján
— érvényes Villamosenergia-kereskedelmi működési engedéllyel, amelynek meglétét Ajánlatkérő az elektronikus adatbázisban
ellenőrzi.
12)
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat
részeként megtenni.
13)
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A –
C) §-ai vonatkoznak.
14)
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
15)
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
16)
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
17)
Az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

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

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

EKR000473712020

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

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:
Postai cím:
Város:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest

E-mail:
Internetcím: (URL)

Postai irányítószám:

dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

1026

Telefon:
Fax:

Ország

Magyarország

+36 18828592
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2020.06.08

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

EKR000473712020

