Pallasz Athéné Egyetem
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
az

„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”

tárgyú, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2017.
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I.

Az eljárást megindító felhívás
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Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 2017. június 27. napján közvetlenül megküldte Ajánlattevő részére.
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II.

Közbeszerzési dokumentumok
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Közbeszerzési dokumentumok
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú,
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel
fennállása alapján, jelen eljárást megindító felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti, összefoglaló tájékoztatás
közzétételével induló, nyílt eljáráshoz.
1.

Az eljárás általános feltételei
1.1.

Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”) 1.
pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”).

1.2.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen közbeszerzési
eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési
dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek
érvényesítéséről.

1.3.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési dokumentumok vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában
készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a
Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

1.4.

A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban megadott
műszaki leírásnak.

1.5.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési dokumentumokban
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat
érvénytelenítését vonja maga után:



2.

ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Közbeszerzési
dokumentumokban megadott minden követelménynek.

1.6.

Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.

1.7.

Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott
nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők
természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – amennyiben saját eltérő mintáikat
kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik.

1.8.

Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által
benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.

1.9.

Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum csatolása nem szükséges,
vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem
releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű megjelölést
is elfogad).

Kiegészítő tájékoztatás
2.1.

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi
határidő lejárta előtt.
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3.

4.

2.2.

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon a 76/320-893 fax számra, vagy levélben kell eljuttatni a „TenderMed Hungary Kft. – 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3/A. II. em. 14.” címre azzal, hogy a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelmet minden esetben meg kell küldeni szerkeszthető formátumban is a
kozbeszerzes@tendermed.hu e-mail címre!

2.3.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre.

2.4.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, a közbeszerzési
dokumentumok átvétele során feltüntetett (fax, vagy e-mail) elérhetőségek valamelyikére. A kiegészítő tájékoztatás
akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax, vagy e-mail útján megkapta.

2.5.

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a
Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának helyén.

2.6.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Teljesség és pontosság
3.1.

Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a Közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét.

3.2.

Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a
Közbeszerzési dokumentumok valamely részének átvételét.

Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

5.

Ajánlati kötöttség
A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.

6.

Több változatú (alternatív) ajánlat
A Felhívás 11. pontjában meghatározottak szerint.

7.

Tájékoztatás
7.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
7.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:
7.2.1.

az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább
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huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

8.

7.2.2.

az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben –
a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

7.2.3.

az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

7.2.4.

alapítványok esetében az a természetes személy,
7.2.4.1.

aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

7.2.4.2.

akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket
még nem határozták meg, vagy

7.2.4.3.

aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár.

Közös ajánlattétel
8.1.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

8.2.

A 8.1 pont szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

8.3.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.

8.4.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a
kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás
[Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek jelentkezőknek szóló értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a 8.2. pont szerinti képviselőnek küldi meg.

8.5.

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

8.6.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

8.7.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.

8.8.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak
azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
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9.

Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó forint/kWh-ban kell megadni.
Az ajánlati ár tisztán energiaár legyen nettó összegben és ne tartalmazzon semmilyen adó tételt.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen
hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő
számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell
foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt az energiaár vonatkozásában.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden
illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

10.

Formai követelmények
A Felhívás 26.1. pontjában meghatározottak szerint.

11.

12.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt
11.1.

Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely
szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a
sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

11.2.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek
bejelenteni. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az ajánlatok bírálata
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás
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nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben
tartalmazza.
13.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette
Késedelmi kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő
késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 2%a/nap. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési
kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. Amennyiben a késedelmi kötbér összege
eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-át, azaz a késedelemmel
érintett napok száma a 10 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási
kötbért követelni.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, Ajánlatkérő a teljes nettó
szerződéses összeg 2%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja a teljes
nettó szerződéses összeg 20%-át, azaz a hibás teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri
vagy meghaladja az 10 alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és
meghiúsulási kötbért követelni.
Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítheti szavatossági igényét
a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján.

Meghiúsulási kötbér:

14.

Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő
- a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek
mértéke a szerződéses ellenérték 20%-a. A teljesítés meghiúsulásának esetére kikötött
kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti, illetve a szerződésben biztosítékot nem követel meg.

15.

Tájékoztatás
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
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Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Telefon: (1) 336 - 7843
FAX: 336 – 7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
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III.

Műszaki leírás
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III.

Műszaki leírás

Pallasz Athéné Egyetem kezelésében jelenleg 22 db szabadpiaci szolgáltatásban levő, objektum van. A szabadpiaci objektumok
villamos energia fogyasztása a szerződés megkötését követő naptól számított 5 hónap időtartamra, de maximum
2017.12.31. 24:00 időpontig várhatóan 1 295 500 kWh lesz.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 15 %-kal pótdíjmentesen eltérhet. Az opció mértéke a szerződéses
ellenszolgáltatáshoz kapcsolódik. A szerződéses ellenszolgáltatás vonatkozásában meghatározott mennyiség kimerülését a
nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége jeleznie az ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő az opció lehívásának
megkezdését külön jegyzőkönyvben rögzíti a szerződés időtartama alatt abban az esetben, ha az 1 295 500 kWh mennyiség
felhasználásra kerül.
Az opcióval érintett mennyiségre is a műszaki leírás az irányadó.
Feladat:


Villamos energia szállítása 1 295 500 kWh, az Ajánlati dokumentációban felsorolt objektumok teljes körére kiterjedően,
szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül
számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a szerződés megkötését követő naptól számított 5 hónap
időtartamra, de maximum 2017.12.31. 24:00 időpontig terjedő időszakra.


A jelenleg szabadpiacon üzemelő fogyasztói helyek teljes ellátás alapú szerződtetése, kereskedő váltás esetén
az összes HHSz-en a fizető átvezetése.



A Pallasz Athéné Egyetem esetleges új objektumainak bevezetése a szabadpiacra, (HHSZ és HCSSZ
megkötése, stb.).

A megadott fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a tényleges fogyasztás ettől eltér, az Ajánlatkérő a villamos
energiafogyasztási díjat köteles megtéríteni, de Ajánlatkérőnek a megajánlott energiadíjon felüli többletköltsége nem keletkezhet.
Szerződés típusa: Teljes ellátás alapú fogyasztói menetrendadás nélküli szerződés.
Az energia szállítás tartalma
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy
 a felhívásban megjelölt valamennyi fogyasztási hely villamos energia ellátását, a szükséges műszaki
paraméterek figyelembevételével, egyidejűleg folyamatosan biztosítja,
 A szállított villamos energia termék minősége feleljen meg az EU és a magyarországi követelményeknek: EN
50160, MEKH előírások
 a fogyasztási helyeken szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői megfelelnek az MSZ 1:2002. illetve az
MSZ EN 50160:2011 szabványoknak,
 a közbeszerzés eredményeként létrejövő villamos energiakereskedő változás estén az összes adminisztrációt
(HHSZ átíratás, stb.) intézi,
 teljes körű számlázást biztosít fogyasztási hely bontásában, objektumonként részletezve (az energia és a
rendszerhasználati díjak együttes számlázása, a helyileg illetékes áramszolgáltatóknál fizetőként eljárás, az
ehhez szükséges letétekkel együtt).
 ellátja a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot,
 az ajánlatkérő számára pénzügyi konzekvenciák nélkül biztosítja a teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend
nélküli szerződést,
 rendszerhasználati díjak és a Mennyiségi Eltérés fizetését a területileg illetékes Elosztói Engedélyes
vonatkozásában, melyről a nyertes ajánlattevő a HHSZ.-ben nyilatkozik,
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a HCSSZ és HHSZ szerződéskötésekor a VET 63. § szerint teljes körű képviselet biztosítását az Elosztói
Engedményessel szemben,
 a szerződés időtartama alatt újonnan létesülő, illetve megszűnő fogyasztási helyek be- illetve kiléptetésével
kapcsolatos szerződéskötési – módosítási feladatok ellátását, (a VET 58. §; 59. § szerint)
 az energiakereskedő alkalmazottja köteles folyamatos ügyfélgondozásra (energetikai tanácsadás,
információnyújtás, számlázási folyamatok nyomon követése, segítséget nyújt a felmerülő számlázási
problémák tisztázásában.
 Profilos fogyasztási helyeken az Ajánlatkérő illetve az Elosztói Engedélyesek által 3 havonta leolvasott tényleges
fogyasztás adatszolgáltatása alapján negyedévente a Kereskedő elszámoló számlát készít (VET 40.§ és 44.§)
A villamos energia szállítással kapcsolatos elvárások, egyéb követelmények:
A nyertes ajánlattevő:
 rendelkezzen a működéséhez szükséges a VET 46. § és a végrehajtási utasításában foglaltak szerinti
engedélyekkel és feltételekkel,
 rendelkezzen olyan saját mérlegkörrel, amelybe a már jelenleg is meglévők mellé újabb tagnak az ajánlatkérőt is

felveheti,

 kiegyenlítő energia díjat az ajánlatkérő felé külön nem számolhat fel.

A nyertes ajánlattevőtől elvárt szolgáltatások:
A nyertes ajánlattevő:
 Rendszeresen közreműködik a költségek alakulását vizsgáló tevékenység folytatásában,
 Térítésmentesen tesz javaslatokat a Pallasz Athéné Egyetem villamos energiaköltségeinek további
csökkentésére,
 Az Ajánlattevő vállalja új fogyasztási helyek szolgáltatásba történő átvételét, fogyasztási helyek megszűnésével
azok kiléptetését, a hálózati szerződések megkötését, azoknak ügyintézését valamint folyamatos karbantartását
a területileg illetékes hálózati engedélyesekkel,
 az Ajánlattevő teljes körű felelősségvállalást ad a szerződéskötések és fogyasztásnak megfelelő számlázás
biztosításában,
Az ajánlattételre vonatkozó további feltételek:


Az ajánlattevő ajánlatot csak az eljárásba bevont csatlakozási pontok összességére tehet. Az ellátásra felkínált
fogyasztási helyek összességéből ellátási céllal egy – egy csatlakozási pontot, vagy ellátási területet kiemelni
nem lehet.



Az eljárásba bevont csatlakozási pontok összességének villamos energia ellátásával kapcsolatban az ajánlattevő
alternatív ajánlatot nem tehet.



Az ajánlatevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget, tekintet nélkül az eljárás
lefolyására vagy kimenetére.



Az ajánlattevő köteles a jelen dokumentáció mellékletében felsorolt valamennyi fogyasztási helyre azok
egyidejű ellátására ajánlatot tenni.
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Az ajánlattevő az energiaszállítással kapcsolatos valamennyi kérdésben köteles az ajánlatkérővel a szükséges
egyeztetéseket lefolytatni a legnagyobb gondosság elve alapján.



Az ajánlattevő köteles a villamos energia szállítását az e célra kötött szerződésben rögzített kezdőnap
000 órájában megkezdeni, és ha a szerződés másképpen nem rendelkezik, legalább a szerződés lejárati
napjának 2400 órájáig folyamatosan biztosítani.

Gazdasági jellegű feltételek


Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által vállalt kötelezettségek (villamos energia folyamatos szállítása)
teljesítése ellenértékeként a felek között létrejött szerződésben rögzítettek szerinti módon és feltételekkel
áramdíjat fizet.



Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel is kapcsolatban álló hálózati engedélyesek által vállalt kötelezettségek
(villamos energia folyamatos szállítása) teljesítése ellenértékeként a felek között létrejött szerződésben
rögzítettek szerinti módon és feltételekkel rendszerhasználati díjat fizet.

Az ajánlatkérésbe bevont fogyasztási helyek:
GAMF Műszaki és Informatikai Kar - 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001020826
Fogyasztási hely jellege: távmért
GAMF Konyha - 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001005795
Fogyasztási hely jellege: profilos
GAMF Autóipari épület - 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001817491
Fogyasztási hely jellege: távmért
Kertészeti Kar Központ - 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. tér 1-3.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001004650
Fogyasztási hely jellege: távmért
Tanítóképző Kar központ - 6000 Kecskemét, Kaszap u. 14.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001014722
Fogyasztási hely jellege: távmért
Lővei Klára kollégium - 6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001023713
Fogyasztási hely jellege: távmért
102 Kollégium - 6000 Kecskemét, Homokszem u.3-5.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001014068
Fogyasztási hely jellege: távmért
103 Kollégium - 6000 Kecskemét, Homokszem u.3-5.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001023387
Fogyasztási hely jellege: távmért
Tudósház - 6000 Kecskemét, Homokbánya , Hrsz:21912
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001817271
Fogyasztási hely jellege: távmért
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Botanikus kert - 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001019887
Fogyasztási hely jellege: profilos
Tangazdaság - 6000 Kecskemét, Kisfái 181.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001002120
Fogyasztási hely jellege: profilos
Homokbánya sportpálya - 6000 Kecskemét, Homokbánya sportpálya
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001001420
Fogyasztási hely jellege: profilos
Gyakorló Óvoda - 6000 Kecskemét, Bocskay u. 19.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001026738
Fogyasztási hely jellege: profilos
AUTOMAT FOI Kecskemét - 3235 Mátraszentimre, Kossuth Lajos u. 2/a.
Mérési pont azonosító (POD): HU000220F11-S10000000000005080559
Fogyasztási hely jellege: profilos
AUTOMAT FOI Kecskemét - 3235 Mátraszentimre, Kossuth Lajos u. 2/a.
Mérési pont azonosító (POD): HU000220F11-S10000000000005080558
Fogyasztási hely jellege: vezérelt
Soltvadkerti üdülő – Soltvadkert, Jácint u. 22.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001003270
Fogyasztási hely jellege: profilos
Meteorológiai állomás – 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001013201
Fogyasztási hely jellege: profilos
Tangazdaság - 6000 Kecskemét, Borbás 69.
Mérési pont azonosító (POD): HU000310F11-S10000000000001803381
Fogyasztási hely jellege: profilos
Campus – oktatási épület - 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Mérési pont azonosító (POD): HU000130F11-U-CAMPUS-TLIGET-LABOR
Fogyasztási hely jellege: távmért
(NUTS: HU331, HU312, HU322)
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IV.

Szerződéstervezet
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VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Név: Pallasz Athéné Egyetem
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Adószáma:
Bankszámla száma:
Képviselő neve: Finta Zita kancellár
mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó),
másrészről:
Név:
Székhely:
Cégjegyzék száma:
Nyilvántartó bíróság:
Adószáma:
Képviselő neve:
mint kereskedő (a továbbiakban: Kereskedő)
(Felhasználó és Kereskedő a továbbiakban együttesen: Felek) között, a mai napon az alábbi feltételekkel:
1./ PREAMBULUM
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Felhasználó, mint Felhasználó a 2017. június 27. napján a Közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, jelen eljárást megindító
felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló eljárást kezdeményezett a
nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával. „Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos
energia kereskedelmi szerződés keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére.” tárgyban.
A Szerződő Felek a jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban a Felhasználó, mint ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és
közbeszerzési dokumentációja, valamint a Kereskedő, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen
alapdokumentumok a jelen szerződés szerves részét képezik. Amennyiben a szerződés, az eljárást megindító felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy az előzőekben felsorolt dokumentumokat ezen
sorrendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve, semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az
előző bekezdésben rögzített dokumentumok bármelyikével.
2./ A SZERZŐDÉS TÍPUSA
Jelen Szerződés teljes ellátás alapú.
3./ A SZERZŐDÉS TÁRGYA
3.1. A jelen Szerződés tárgya villamos energia szolgáltatása. A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott felhasználási
hely(ek) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú szerződés keretében történik, és Kereskedő tudomásul veszi, hogy ezen
intézmények Felhasználó mérlegkörébe tartoznak. A Kereskedő biztosítja a Felhasználó felhasználási helyére a villamos energiát.
Kereskedő feladata általános felhasználású villamos energia értékesítése szerződés megkötését követő naptól számított 5 hónap
időtartamra, de maximum 2017.12.31. 24:00 időpont közötti időszakban, 1 295 500 kWh mennyiségben.
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A Felhasználó a megadott mennyiségtől pozitív irányba 15 %-kal pótdíjmentesen eltérhet. Az opció mértéke a szerződéses
ellenszolgáltatáshoz kapcsolódik. A szerződéses ellenszolgáltatás vonatkozásában meghatározott mennyiség kimerülését a
Kereskedőnek kötelezettsége jeleznie a Felhasználó felé. Felek az opció lehívásának megkezdését külön jegyzőkönyvben rögzíti a
szerződés időtartama alatt.
A Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedő által biztosított villamos energia jelen Szerződés szerinti díjait, a szerződés
rendelkezései szerint megfizeti Kereskedő részére, a Kereskedő által kibocsátandó vonatkozó számla alapján.
3.2. A Kereskedő a Felhasználó által meghatározott villamos energia mennyiséggel a szerződésben meghatározott feltételek
mellett az átviteli hálózaton rendelkezik.
3.3. A jelen Szerződésnek kifejezetten nem tárgya
- A mérőeszközök bérlete, karbantartása és működtetése,
- A villamos hálózat üzemeltetése, karbantartása és megújítása.
4./ A TELJESÍTÉS HELYE
6000 Kecskemét, Izsáki út 10. GAMF Műszaki és Informatikai Kar
6000 Kecskemét, Izsáki út 10. GAMF Konyha
6000 Kecskemét, Izsáki út 10. GAMF Autóipari épület
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3. Kertészeti Kar Központ
6000 Kecskemét, Kaszap u. 14. Tanítóképző Kar központ
6000 Kecskemét, Piaristák tere 4., Lővei Klára kollégium
6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5., 102 Kollégium
6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5., 103 Kollégium
6000 Kecskemét, Homokbánya , Hrsz:21912, Tudósház
6000 Kecskemét, Ceglédi út 2., Botanikus kert
6000 Kecskemét, Kisfái 181., Tangazdaság
6000 Kecskemét, Homokbánya sportpálya
6000 Kecskemét, Bocskay u. 19., Gyakorló Óvoda
3235 Mátraszentimre, Kossuth Lajos u. 2/a., AUTOMAT FOI Kecskemét
6230 Soltvadkert, Jácint u. 22., Soltvadkerti üdülő
6000 Kecskemét Mészöly Gy. u. 4. Meteorológiai állomás
6000 Kecskemét, Borbás 69., Tangazdaság
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., Campus – oktatási épület
(NUTS: HU331, HU312, HU322)
5./ A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA
A szerződés időtartama: a szerződés megkötését követő naptól számított 5 hónap időtartamra, de maximum 2017.12.31. 24:00
időpontig.
Irányadó idő: magyarországi helyi idő szerint értendő.
6./ A SZERZŐDÉSES ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. A Felhasználó által fizetendő áramár az alábbi, szerződéses időszak alatt érvényes és rögzített nettó, fix értékű egységár:
Díj (a villamos energia egységára) (nettó): …..Ft/kWh
A szerződéses ár tisztán energiaár, egyben nettó ár, amely nem tartalmaz semmilyen adó tételt.
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Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról
legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül írásban köteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Kereskedő havonta - a tárgyhónapot követően - jogosult számla kiállítására, amelyben fogyasztási helyenként kirészletezi a
fogyasztás mennyiségét és ellenértékét.
A kifizetés az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.
6.2. A Kereskedő vállalja, hogy a maximális szerződéses mennyiség (az eljárást megindító felhívásban szereplő teljes mennyiség)
felett igénybe vett villamos energia mennyiségre (túlvételezés), a 6.1. szerinti Felhasználó által fizetendő áramárat alkalmazza.
6.3. Felhasználó
előleget nem biztosít.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)(2) bekezdés rendelkezéseire.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
6.4. A jelen Szerződésben meghatározott árra, díjakra a mindenkor hatályos adótörvények szerinti adók kerülnek felszámításra.
6.5. Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármely egyéb, a
villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem kötelező alkalmazásáról rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a
fizetendő díj után ezen új tétel(ek) akkor kerülhetnek jelen szerződés módosítása nélkül felszámításra és számlázásra, illetőleg ez
alapján kifizetésre, ha a Kereskedő előzetes írásos kezdeményezésére a felek megállapodást kötnek az új tételek alkalmazásáról.
6.6. A Kereskedő az előző hónapban leszállított villamos energiáról a szállítást követő naptári hónap során állít ki számlát a
Felhasználó részére, amely tartalmazza:
-

Az általa az előző naptári hónapban a Felhasználó részére szolgáltatott villamos energia teljes mennyiségét.
Az egységárat (szerződéses ár Ft/kWh).
Az általános forgalmi adó összegét
Rendszerhasználati díj összegét
Zöldenergia díját
A törvényben meghatározott energiaadó összegét
Egyéb, jogszabályban rögzített, a Felhasználót terhelő és a Kereskedő által számlázandó tételeket
Az adott fogyasztási hely azonosítását biztosító POD, valamint fogyasztás mérő gyári számát.

6.7. Késedelmes fizetés esetén Felhasználó a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén
– a Ptk. 6:155. § szakaszának rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Kereskedő részére.
6.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kereskedő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Kereskedő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Felhasználó számára megismerhetővé teszi és a
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Felhasználót haladéktalanul értesíti.
6.9. A külföldi adóilletőségű Kereskedő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kereskedőre adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
7./ÁTADÁS, MÉRÉS, SZOLGÁLTATÁS ÉS KOCKÁZAT
7.1. A villamos energiát az adott átadási pont tekintetében a vonatkozó szabványokban meghatározott frekvencián és feszültségi
szinten kell átadni az átadási pontért felelős Hálózati Engedélyes üzletszabályzatával összhangban.
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7.2. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az elszámolás alapját képező mérési adatok az Elosztói engedélyes, illetve a
Rendszerirányító, vagy a Mérlegkör-felelős Üzletszabályzataival összhangban rendelkezésre álljanak.
7.3. A ténylegesen szolgáltatott mennyiség mérése a dokumentációban meghatározott csatlakozási pontokon elhelyezett, a felelős
Hálózati Engedélyes mérőberendezésével történik.
7.4. A ténylegesen szállított mennyiség pénzügyi elszámolásának alapját, a 7.3. pontban említett mérőberendezés által mért, a
felelős Hálózati Engedélyes által összegyűjtött, Rendszerirányító által Kereskedőhöz elküldött leolvasási adatok képezik.
7.5. Amennyiben valamely elszámolási időszakban a mérőberendezés leolvasása nem történik meg, úgy az elszámolás alapja
profilba sorolt fogyasztási hely esetén a Hálózathasználati Szerződésben meghatározott profil, mértékadó éves fogyasztás alapján,
az elszámolási időszakra meghatározott fogyasztás mennyisége.
7.6. Kereskedő köteles minden elszámolási időszakban:
7.6.1.Felhasználónak átadni a rendelkezésére álló dokumentációt, amely a villamos energia, mennyisége, és szolgáltatása
tekintetében bizonyítékul szolgál arra, hogy meghatározhatók legyenek a jelen Szerződés feltételei és a ténylegesen szolgáltatott
villamos energia jellemzői közötti esetleges eltérések okai; és
7.6.2. Minden tőle ésszerűen elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy az Elosztói Engedélyestől minden olyan további
dokumentációt beszerezzen, amely az elszámolás szerinti és a tényleges villamos energiaszolgáltatás közötti eltérések
feloldásához szükségesek, valamint köteles ezen dokumentációkat Felhasználó számára hozzáférhetővé tenni.
7.6.3. A számlák mellékleteként a Felhasználóval egyeztetett tartalmú és formájú részletes összegző kimutatást készíteni a
felhasznált mennyiségekről és költségelemektől, amit a számlákkal együtt meg kell küldeni.
7.7. Amennyiben az egyik Fél kérésével összefüggésben, vagy az egyik Fél által kezdeményezett jogvita rendezése érdekében a
másik Félnek indokolt költségei merülnek fel annak bizonyítása kapcsán, hogy a másik Fél a jelen Szerződésben foglalt
kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette, akkor felhívásra a nem szerződésszerűen teljesítő Fél köteles megtéríteni az ilyen
bizonyítással kapcsolatos költségeket.
7.8. A Felhasználó köteles a szerződéses mennyiség meghatározásával, szolgáltatásával kapcsolatban az átadási pontig
felmerülő összes kockázatot, és az ezekkel összefüggésben felmerülő minden költséget és díjat saját maga viselni.
8./ VIS MAIOR MIATT ELMARADT TELJESÍTÉS
8.1. Jelen Szerződés alkalmazásában “Vis Maior” minden olyan, a Vis Maiorra hivatkozó Fél (a “Hivatkozó Fél”) befolyásán kívül
eső eseményt jelent, amelyet a Hivatkozó Fél ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy elhárítani, és amely a Hivatkozó Fél
számára lehetetlenné teszi a szolgáltatást vagy egyéb kötelezettsége teljesítését.
8.2. Amennyiben az egyik Fél Vis Maior miatt részben vagy teljes egészében nem tud eleget tenni a jelen Szerződésben foglalt
szolgáltatási vagy egyéb kötelezettségének, és a nevezett Fél eleget tesz a jelen Szerződés Vis Maior eseményről szóló
értesítésre és a Vis Maior esemény enyhítésére vonatkozó rendelkezéseinek, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Hivatkozó Fél
nem esett szerződésszegésbe, és a Hivatkozó Fél mentesül adott kötelezettsége alól arra az időtartamra és abban a mértékben,
ameddig és ahogy a Vis Maior esemény megakadályozza az említett kötelezettség teljesítését. Ebben az esetben a Hivatkozó felet
kártérítési kötelezettség nem terheli.
8.3. A Vis Maior eseményről való tudomásszerzést követően a Hivatkozó Fél a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a
másik Felet a Vis Maior esemény bekövetkeztéről, és köteles a lehetőségéhez képest megbecsülni azt, hogy előreláthatólag
milyen mértékben és meddig nem lesz képes kötelezettsége teljesítésére, továbbá minden tőle elvárható lépést megtenni a Vis
Maior esemény hatásainak enyhítése érdekében.
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9. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Késedelmi kötbér:

Ha Kereskedő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, a Felhasználó
késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 2%a/nap. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési
kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. Amennyiben a késedelmi kötbér összege
eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-át, azaz a késedelemmel
érintett napok száma a 10 napot eléri, vagy meghaladja, a Felhasználó jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási
kötbért követelni.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha Kereskedő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, Felhasználó a teljes nettó
szerződéses összeg 2%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja a teljes
nettó szerződéses ellenszolgáltatás 20%-át, azaz a hibás teljesítéssel érintett alkalmak
száma eléri vagy meghaladja az 10 alkalmat, a Felhasználó jogosult a szerződést
felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni.
Felhasználó a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítheti szavatossági igényét
a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Kereskedő felelős – meghiúsul,
Felhasználó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződéses ellenérték 20%-a. A teljesítés meghiúsulásának
esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapján.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
10.1. Jelen Szerződés rendes felmondással nem, rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntethető meg:
10.1.1 Bármely Fél súlyos szerződésszegő magatartása. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag a
szolgáltatás vagy az ellenérték megfizetésének a második írásbeli felszólítást követő 5 munkanapon belüli nem teljesítése,
elmaradása.
10.1.2. Egyéb szerződésszegés esetén, ha azt a szerződésszegő fél a másik fél írásbeli felszólítását követő 10 munkanapon belül
nem orvosolja.
10.1.3. Bármelyik Fél megszűnik, vagy végelszámolásáról határoz.
10.1.4. Bármelyik Fél fizetésképtelenné válik vagy felszámolási eljárás indul.
10.1.5. Bármelyik Fél ellen végrehajtási eljárás indul.
10.2. A rendkívüli felmondás joga a másik félhez intézett, a felmondási okot, és a felmondás időpontját tartalmazó nyilatkozattal
gyakorolható.
10.3. A rendkívüli felmondás napja nem előzheti meg azt a napot, amelyen a jelen Szerződés szerint az értesítés kézhezvételét
vélelmezni kell, és nem lehet az ezen időpontban folyamatban lévő elszámolási időszak utolsó napjánál későbbi.
10.4. A rendkívüli felmondás napjától kezdődően a Felek mentesülnek a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatási és – a felmondás
napjáig esedékes követelések kivételével - a fizetési és egyéb kötelezettségük alól.
10.5. A szerződés megszűnése esetén az a fél, amelynek oldalán a megszűnésre okot adó körülmény felmerült, köteles
megtéríteni a másik félnek a szerződés megszűnése kapcsán keletkezett valamennyi költségét, kárát, beleértve az elmaradt
hasznot is.
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10.6. A felhasználó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben
vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

11. BIZALMAS INFORMÁCIÓK
11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek kivételével a jelen szerződésben foglaltakat bizalmas
információnak tekintik, azt nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására.
12. JOGNYILATKOZATOK ÉS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK
12.1 Felek egymás számára a jelen Szerződés megkötésekor kijelentik és szavatolják az alábbiakat:
- A bejegyzése helye szerinti törvények betartásával létrejött, szabályosan működő és rendezett jogi helyzetben lévő jogalany;
- A szerződés aláírásának időpontjában személyükkel összefüggésben nem áll fenn a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény;
- Rendelkeznek minden olyan állami vagy hatósági felhatalmazással, jóváhagyással és engedéllyel, amely a jelen szerződés
jogszerű teljesítéséhez szükséges.
13. VITÁS KÉRDÉSER RENDEZÉSE
13.1 Jelen szerződés tekintetében irányadó jog a magyar jog.
13.2. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban együttműködésre kötelezettek, a felmerülő minden jogvitát békés úton,
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, és amennyiben a jogvita rendezése a rendezésre vonatkozó első kezdeményezéstől
számított 30 napon belül nem vezet eredményre, annak eldöntésére kikötik a Felhasználó székhelye szerint illetékes bíróság
kizárólagos illetékességét.
14. VEGYES RENDELKEZÉSEK
14.1 Amennyiben a jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, akkor az egyik Fél által a másik Fél részére küldött
bármilyen értesítést, nyilatkozatot vagy számlát írásos formában, levélben (elsőbbségi postai küldeményként vagy futár útján és a
postaköltséget előre fizetve), vagy faxon kell megküldeni. A másik Fél részére küldött írásos értesítéssel bármelyik Fél
megváltoztathatja kapcsolattartóját és értesítési címét. Az írásos értesítések, nyilatkozatok és számlák joghatályosan
kézbesítettnek minősülnek az alábbi esetekben:
14.1.1. Személyes kézbesítés esetén azon a munkanapon, amikor a kézbesítés történt, vagy a kézbesítés napját követő első
munkanapon, ha a kézbesítés napja nem munkanap.
14.1.2. Faxüzenet formájában történő küldés esetén, ha arra 16:00 óra előtt kerül sor, akkor a faxüzenet küldésének napján, egyéb
esetekben a faxüzenet küldését követő első munkanapon 9:00 órakor.
14.2 Jelen Szerződés minden módosítása és kiegészítése csak írásos formában és mindkét Fél aláírásával érvényes és csak a
Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések betartásával történhet.
14.3. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az a szerződés
többi rendelkezésének jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy minden
jogszerűtlen, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan jogszerű, érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel
helyettesítenek, amelynek gazdasági tartalma a lehető legjobban megfelel az eredeti érvénytelen rendelkezésnek.
14.4. A Kereskedő kijelenti, hogy érvényes villamosenergia-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkezik.
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14.5. A Kereskedő kijelenti, hogy a Rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegköri szerződéssel rendelkezik, vagy szerződésben
áll egy a Rendszerirányítóval hatályos mérlegköri szerződéssel rendelkező Mérlegkör felelőssel, aki a jelen Szerződésben foglalt
villamos energia mennyiségek szállításával összefüggő kiegyenlítő energia elszámolását biztosítja.
14.6. A Felhasználó jelen Szerződés aláírásával egy időben a Kereskedő mérlegköréhez csatlakozik.
14.7. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
14.8. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak, illetve Kereskedő által meghatározott Általános Szerződési Feltételek között
ellentmondás van, úgy minden esetben a jelen szerződésben foglaltak irányadóak.
14.9. Kapcsolattartók:
Felhasználó részéről:
Név: ……………..
Telefon/fax: …………….
E-mail: …………
Kereskedő részéről:
Név: ……………..
Telefon/fax: …………….
E-mail: ……………
Jelen szerződés 5 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Kereskedőt és 3 példány a Felhasználót illeti,
és amelyet a Felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.
Kelt.:

……………………………………………….
Felhasználó

……………………………………….
Kereskedő

Mellékletek:
1. sz.: Nyilatkozat átláthatóságról
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1. sz. melléklet
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:
Név
Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám
Képviseletében eljár

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Pallasz Athéné Egyetem az átláthatóság
ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 50. § -ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.
Alulírott....................................................................................... , mint a
(nyilatkozatot tevő
szervezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi
átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a
II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)
I.
TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó):
- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……………………..(az állam megnevezése)
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.
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II.
AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:
-

az Európai Unió valamely tagállama:
o
Magyarország
o
egyéb: …………………………, vagy

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
…………………..

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak:
Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:
Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;
vagy
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a
nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött
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külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő
rész kitöltése.)
Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11.
pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak
vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
minősül. (A megfelelő aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján
külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét
tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

Gazdálkodó szervezet
neve, székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név,
székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan
szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír,
függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatóságáról
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II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
adóilletékessége
(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):
-

az Európai Unió valamely tagállama:
o
Magyarország
o
egyéb: …………………………, vagy

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
…………………..

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges
megjelölni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt
szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak
kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel
kapcsolatos következő rész kitöltése.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével
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nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak
vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt:
külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére,
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

III.
CIVIL

Adóév

Az általam képviselt gazdálkodó
szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó
szervezet

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest

SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK
Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó)
-

civil szervezet vagy
vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet
III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.
az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Vezető tisztségviselő

Adószám/adóazonosító
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III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot
meghaladó részesedéssel,
Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek
25 % - ot meghaladó részesedéssel:
Vezető tisztségviselő

Szervezet neve

Adószám

Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:
-

III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom
(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

-

Lakcím

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az
adóilletőséget megjelölni):
-

az Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
o egyéb: …………………………, vagy

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
…………………..
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
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-

III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében
szervezetenként szükséges megjelölni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem
magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e,
ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)
Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11.
pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak
vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű
(a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az
OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,
az alábbiak szerint:

Adóév

-

A szervezet
megnevezése

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest

III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető
tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:
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Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet,
vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó
szervezet neve

Adóév

Adószám

Részesedés
mértéke % ban

Gazdálkodó szervezet neve,
székhelye

Adóilletősége

Tényleges
tulajdonos(ok)

Tényleges
tulajdonosok
adószáma

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:
-

az Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
o egyéb: …………………………, vagy

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………, vagy

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy

-

olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye
van: ……………….

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba
vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom
átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
-

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Pallasz Athéné Egyetem kártalanítás nélkül és azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy
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-

-

közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.);
központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Pallasz Athéné Egyetem ezen feltétel ellenőrzése
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.);
a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Pallasz Athéné Egyetem felmondja
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, avagy amennyiben az
általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem Pallasz Athéné Egyetem részére.

Kelt. ……………………..

………………………..
Cégszerű aláírás
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V.

Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
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TARTALOMJEGYZÉK
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Oldalszám
Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok
Felolvasólap
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Nyilatkozat üzleti titokról
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése
A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat
Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem
szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD)
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes
mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával
Árazott költségvetés
Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti kötelező egyéb nyilatkozatok
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívásra csatolandó dokumentumok
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján referencia igazolás.
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FELOLVASÓ LAP
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Ajánlattevő neve:

................................................................................................................

Ajánlattevő székhelye:

................................................................................................................

Ajánlattevő telefonszáma:

................................................................................................................

Ajánlattevő faxszáma:

................................................................................................................

Ajánlattevő e-mail címe:

................................................................................................................

Ajánlati ár:

nettó __________ forint / kWh

Kelt: ...............................................

...................................................................
cégszerű aláírás
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT1
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

a

…………………………

nyilatkozom,
hogy a „Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi
szerződés keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
………………………………………. ajánlatot kíván benyújtani.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

A Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy – az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttekintése után – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – megkötjük, és a jelen
ajánlatunkban a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéses feltételt a szerződéskötés alapjául.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést
megkötjük, és teljesítjük az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban
lefektetettek szerint.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt.-ben meghatározott
összeférhetetlenségi követelményeknek.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a
közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény alapján
- mikrovállalkozásnak minősül.
- kisvállalkozásnak minősül.
- középvállalkozásnak minősül.
- nem tartozik a törvény hatálya alá.2
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

2

Nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat üzleti titokról
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy
a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz.
b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk:
………………….
Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ……………….
(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését)
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési
Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az
eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis
adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat
műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198.
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
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kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti
feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból
eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.3
2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, illetve amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa(i) az alábbiakban megnevezett személy(ek):
Név

Állandó lakhely

3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal nem
rendelkezik.
A nem releváns részeket szíveskedjen kitörölni!
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

3

A nem kívánt rész törlendő!
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Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás

Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

a

…………………………

nyilatkozom,
hogy a „Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi
szerződés keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
……………………..………………………………………. (Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás folyamatban van.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Vagy
Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

a

…………………………

nyilatkozom,
hogy „Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
……………………..………………………………………. (Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban.4
Kelt: ...............................................

.............................................
cégszerű aláírás

4

A nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat
a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése alapján
nyilatkozom,
hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírt valamennyi pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai
alkalmassági minimumkövetelménynek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az alkalmassági követelményeket az
eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazoljuk.

Kelt: ...............................................

……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat

„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről
.Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

a

…………………………

nyilatkozom,
hogy „Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
………………………………………........................... (ajánlattevő szervezet)
A5) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni:
Alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet
megnevezése:

Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet székhelye:

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölése, amely alkalmassági
követelmény igazolása érdekében ajánlattevő a
szervezet erőforrására (is) támaszkodik

vagy
B) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására nem kíván támaszkodni.
Kelt: ...............................................
.............................................
cégszerű aláírás
/Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a
táblázat értelemszerűen abban az esetben is kitöltendő, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet alvállalkozóként
megjelölésre kerül./

Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához használja fel.
5
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Nyilatkozat
a CD vagy DVD melléklet vonatkozásában

„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumú
fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a
második legkedvezőbb is) által beadandó igazolások
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Nyilatkozat
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
„Általános felhasználású villamos energia értékesítése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében a Pallasz Athéné Egyetem részére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szállításaink az
alábbiak voltak:

A szerződést
kötő másik fél
(név, székhely)

A szerződés
tárgya

Teljesítés ideje
(év/hónap
Az
bontásban;
ellenszolgáltatás
kezdő és
mennyisége (kWh)
befejező
időpontja)

A teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek
megfelelően történt-e?

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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