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Nyt. szám: 3/2013.
I.
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[x] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Balaton-Parti Fenntartó Kft.
Postai cím:
Petőfi sétány 3.
Város/Község
Siófok

Postai irányítószám:
8600

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36309567248

Címzett:
Dr. Szövényi András
E-mail:
siofok@balaton-parti.hu

Fax:
+3684310327

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balaton-parti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
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[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[ ] Központi szintű
[x] Regionális/helyi szintű
[ ] Közjogi szervezet

[ ] Közszolgáltató
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]
[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Honvédelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[x] Egyéb (nevezze meg): Település fenntartás

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása [ ] Vasúti szolgáltatások
és elosztása
[ ] Villamos energia
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások
[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
[ ] Kikötői tevékenységek
kitermelése
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
[ ] Repülőtéri tevékenységek
feltárása és kitermelése
[ ] Víz
[ ] Egyéb (nevezze meg):
[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. mint elismert vállalatcsoport és ellenőrzött
társaságai 1 évre vonatkozó villamos energia ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
[ ] Építési beruházás

[x] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

[ ] Szolgáltatás
megrendelés
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[ ] Tervezés és kivitelezés
[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Lízing
[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja

Szolgáltatási kategória
száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1) Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi st. 3. mindösszesen 23
mérési helyszínen az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint,
2.) Termofok Kft. 8600 Siófok, Városház tér 1. mindösszesen 28 mérési helyszínen az
ajánlati dokumentációban részletezettek szerint,
3.) Siotour Kft. 8600 Siófok, Szent L. u. 183. mindösszesen 6 mérési helyszínen az
ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
A felsoroltak közül 5 mérési helyszínen összesen 5900 kWh mennyiségben ellátásra csak
2014. 01.01. 00:00 órától van szükség.
NUTS-kód: HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
[ ] Keretmegállapodás egy
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma ajánlattevővel
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
villamos energia szállítása az ajánlatkérő és az ellenőrzött társaságai részére 2013. április
1. napján 00:00 órától -2014. március 31. napján 24:00 óráig terjedő időszakban teljes
ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia kereskedelmi
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 09310000-5
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II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre
[ ] egy vagy több
[ ] valamennyi részre
részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
villamos energia szállítása az ajánlatkérő és az ellenőrzött társaságai részére 2013.
április 01. napján 00:00 órától -2014. március 31. napján 24:00 óráig terjedő
időszakban teljes ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos
energia kereskedelmi szerződés keretében.
A 2013. április 01. napján 00:00 órától -2014. március 31. napján 24:00 óráig terjedő
időszakban történő villamos energia ellátása 2.080.000 KWh mennyiségben.
Ajánlatkérő a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a legalacsonyabb mennyiséget közli és
kiköti az attól való (-) 50 %-os eltérés lehetőségét.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 53 800 000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
Vételi jog (opció): igen, (+) 30 % opció,
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [x] igen [ ] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 2

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/03/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Nem szerződésszerű teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a
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Szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó díjának 15 %-át fizeti
meg késedelmi kötbérként Vevő részére.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme
magyar forint (HUF). A kifizetés - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Kbt. 130.§ (3)-(5) bekezdése
szerint - a havonta benyújtott számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének
napját követő 30 napos határidőre - átutalással történik.
Ajánlatkérő a számlák benyújtását cégenként várja el, cégenként havonta egy számla
nyújtható be, és csatolni kell hozzá a fogyasztási helyenkénti analitikát a dokumentációban
részletezettek szerint.
A rendszerhasználati díjakat az ajánlattevő fizeti meg a szolgáltató felé, és havonta
továbbszámlázza ajánlatkérőnek az elfogyasztott villamos energiának megfelelően.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de az ajánlatnak közös ajánlattevők esetén tartalmaznia kell nyilatkozatukat
arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget
vállalnak, valamint a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaik és
kötelezettségeik szabályozását, továbbá csatolják a képviselő cég megjelölését és teljes
jogú meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a
Kbt. 56 § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1012 §-aiban, valamint a Kbt. 122. § (1) bek-ben meghatározottak szerint kell igazolnia. A
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében, a 310/2011.(XII.23.) Korm.
rendelet 2.§ ib), a 4.§f) pont fc alpontja szerinti nyilatkozatot szükséges tenni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő igazolja gazdasági-pénzügyi
alkalmasságát az előző naptári év (2012.)
villamos energia értékesítésből származó
nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal,
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében
irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6)
bekezdései és a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1)
bekezdés c) pontjában foglaltak.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3)
bekezdése szerint egyszerű másolati
formában is benyújthatók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a villamos
energia értékesítésből származó nettó
árbevétele a hirdetmény feladását megelőző
naptári évben (2012.) nem éri el a nettó 100
000 000 HUF-ot, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös
A Kbt. 55. § (1) b)-c) pontja alapján:
ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást
M.1. Ajánlattevőnek (közös
megindító felhívás feladásától visszafelé
ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.)
számított megelőző 36 hónapban összesen
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a)
legalább 30 GWh értékesített villamos energia
pontja szerint ismertetnie kell az eljárást szállításáról szóló referenciával.
megindító felhívás feladásától visszafelé Az alkalmasság igazolása tekintetében
számított megelőző harminchat hónap
irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és
legjelentősebb villamos energia
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
szállításait (megjelölve legalább a
és a kizáró okok igazolásának, valamint a
teljesítés idejét, a szerződést kötő másik
közbeszerzési műszaki leírás
felet, a szállítás tárgyát, a szállítás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
mennyiségét, továbbá arra vonatkozó
(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
nyilatkozatát, hogy a teljesítés az
Korm. rendelet) 16. § (2)és (5) bekezdés
előírásoknak és a szerződésnek
pontjában foglaltak.
megfelelően történt-e); az ajánlatkérő
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése
köteles a három év teljesítését
szerint egyszerű másolati formában is
figyelembe venni.
benyújthatók.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
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III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen
[ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:
szerint:
[x] Nyílt
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
indokolása:
tárgyalásos
[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
részében nyílt
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
részében meghívásos
indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok
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[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [x] igen [ ] nem
További információk az elektronikus árlejtésről:
Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [x] nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/02/14
Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [x] nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/02/14 Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2013/02/14 Időpont: 10:00
Hely: Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. székhelyén, , MAGYARORSZÁG,
Siófok, Petőfi st. 3. Nagy Strand, Földszinti Iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [x] igen [ ] nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2013. december
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
[x] nem
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? [x] igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk:
A Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében
elektronikusan, térítésmentesen a www.balaton-parti.hu honlapon közvetlenül
hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők részére A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció
letöltésekor Ajánlattevő a mellékelt regisztrációs adatlapot köteles kitölteni, és
Ajánlatkérő részére a soltidr@gmail.com címre megküldeni. A regisztrációs adatlap
megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele!
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest a III.2.2. és III.2.3. pontban az
alkalmasság minimumkövetelményei és az igazolási mód vonatkozásában - szigorúbban
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állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen
[x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben
biztosítja.
2.) Az elektronikus árlejtés lefolytatásának tervezett időpontja: 2013/02/22.
3.) Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2013/02/22.
4.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013/03/05.
5.) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdése alapján - a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően - kell
elkészítenie és benyújtania ajánlatát, 1 eredeti és 1 másolati pld-ban, világosan feltüntetve
minden példányon az „eredeti ajánlat” és „ajánlat másolat” megjelölést. Amennyiben az
egyes példányok között eltérés van az eredeti példány az irányadó.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell
nyújtani, amellyel kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható
.pdf - vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű - fájl) példánya a papír alapú (eredeti)
példánnyal megegyezik.
6.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
7.) Kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában és a 122. §(5) bekezdésében
foglaltak szerint, a soltidr@gmail.com e-mail címen kérhet.
8.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé
csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő köteles elfogadni a felelős fordítást is,
nem követelheti meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az
ajánlattevő felel.
9.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők
közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az
együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt,
hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési
eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a
benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium
működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza, továbbá közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
10.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy
középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is
nyilatkoznia kell.
11.) Az ajánlathoz csatolni kell:
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan,
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan,
— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan,
— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást,
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— a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat,
— az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát illetve
aláírás mintáját egyszerű másolatban,
— amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja,
illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva,
— ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón található anyag
mindenben megegyezik az ajánlat eredeti példányával.
12.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
13.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
14.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében
foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó
alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az Ajánlati felhívás
III.2.2. és III.2.3. pontjaiban szigorúbban határozta meg. Így a minősített ajánlattevőnek
szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági
követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az
előminősítési rendszerében - a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az
ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását.
15.) A Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében
elektronikusan, térítésmentesen a www.balaton-parti.hu honlapon közvetlenül
hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők részére A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció
letöltésekor Ajánlattevő a mellékelt regisztrációs adatlapot köteles kitölteni, és
Ajánlatkérő részére a soltidr@gmail.com címre megküldeni. A regisztrációs adatlap
megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele!
16.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás
helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az
esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot
kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot
tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
17.) A jelen felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X.
4.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül.
18.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek
egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
19.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról
szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a
villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az
ajánlatkérő a Magyar Energia Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
20.) Az ajánlati ár tartalmazza az energia díját, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör
tagsági díjat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 9-13. §-aiban
meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a 109/2007.
(XII.23.) GKM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert
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energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli
Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia
(KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147.
§-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat
és költségeket.
21.) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3)
bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye),
valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján
értékelésre kerülnek).
22.) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az
ajánlatot, ha az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek.
23.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltakra, folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
24.) Az Ajánlati felhívás II.2.1. pontjában megadott becsült érték az alapmennyiségre (+)
30 % opcióra vonatkoztatott, a mennyiségi eltérés, valamint a rendszerhasználati díjak
nélkül számított összeg.
25.) Ajánlatkérő a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. mint elismert vállalatcsoport
uralkodó tagja folytatja le a jelen közbeszerzési eljárást a saját, egyben ellenőrzött
társaságai nevében.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/01/25 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐ BE

Hivatalos név:
Solti Tamásné dr.
Postai cím:
Regős u. 15. IV. 13.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1118

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Solti Tamásné dr.
Címzett:
Solti Tamásné dr.

Telefon:
+36203724068

E-mail:
soltidr@gmail.com

Fax:
+3612470433

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
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IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST
VÉGZI

Hivatalos név:
Termofok Kft.
Postai cím:
Városház tér 1.
Város/Község
Siófok

Postai irányítószám:
8600

Ország:
HU

Postai irányítószám:
8600

Ország:
HU

Hivatalos név:
Siotour Kft.
Postai cím:
Szent L. u. 183.
Város/Község
Siófok
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II.
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlatot az Ajánlati Dokumentáció
figyelembevételével kell kidolgozni.

VII.

fejezetében

meghatározottak

2. Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:
2013/02/14 . (év/hó/nap) időpont: 10.00 óra
Az ajánlat benyújtásának címe:
Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi st. 3.
Földszinti iroda
Az ajánlatokat naponta 9:00 órától 15:00 óráig lehet benyújtani.
3. Az ajánlatok felbontásának helye:
Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi st. 3.
Földszinti iroda
Elektronikus árlejtés

4.

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz zárásaként Ajánlattevők számára elektronikus
árlejtésben való részvételt ír elő
Az elektronikus árlejtés a közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat,
amely az ajánlatoknak a Kbt. szerinti értékelését követően új, az ellenszolgáltatás
mértékére, illetőleg az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti egyes tartalmi
elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását
elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé.
Ajánlatkérő ehhez biztosítja a technikai feltételeket az alábbiak szerint:
- Az árlejtést lebonyolító szoftverben regisztrálja az Ajánlattevőket
- Ajánlattevőnként rögzíti és az árlejtést lebonyolító szoftverrel jóváhagyatja a
kezdőajánlatokat
- Ajánlattevők rendelkezésre bocsátja az árlejtést lebonyolító szoftver licitálói
kézikönyvét, amely a licitálási felület kezeléséhez szükséges tudnivalókat tartalmazza.
- Igény esetén, egy alkalommal együttes oktatást szervez Ajánlattevők számára a
szoftver kezeléséhez. Az oktatáson való részvétel Ajánlattevők számára díjmentes.
- Ajánlattevők részére az ajánlattételi szakaszban, a kezdőajánlat jóváhagyását követően
hozzáférést biztosít az elektronikus árlejtést biztosító szoftver ajánlattevői felületéhez
a licitálás begyakorlására. A gyakorlási lehetőség a kezdőajánlat rögzítésétől a
tényleges árlejtés kezdetének időpontjáig áll fenn.
- A szoftver használatához Ajánlattevők részéről internet hozzáférés, és grafikus
felületet biztosító operációs rendszert futtató számítógép szükséges. (Preferált
böngészők: IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Az elektronikus árlejtés alkalmazott szabályai
-

Az elektronikus árlejtés több fordulós, az első fordulóra TERVEZETTEN 2013.
február 22. 10 óra 00 perc és 2013. február 22. 10 óra 30 perc között kerül sor.
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-

-

-

-

-

Minden Ajánlatevő első licitje azonos a már korábban a rendszerben rögzített
kezdőajánlatával. Amennyiben Ajánlattevő az árlejtés során nem tesz újabb licitet, az
eredmény számításánál kezdőajánlata kerül összehasonlításra a többi Ajánlattevő
licitjeivel.
Az árlejtés teljes időszakában Ajánlatevők licitjeiket kizárólag az árlejtést lebonyolító
szoftver által biztosított felületen keresztül tehetik meg.
Ajánlattevők az árlejtést lebonyolító rendszer által számukra biztosított licitálási
felületen akkor tesznek érvényes ajánlatot, ha a saját legjobb ajánlatuknál jobb
ajánlatot tesznek, és a licitált érték nem alakít ki holtversenyt. A legkisebb licitlépés
0,05 Ft/kWh.
Az első forduló utáni további forduló/k/ra – hosszabbításra - akkor kerülhet sor, ha az
előző fordulók utolsó 2 percében valamelyik Ajánlattevőtől érvényes új ajánlat
érkezett. Ekkor az árlejtés aktuális fordulója után automatikusan új forduló –
hosszabbítás - kezdődik, ami 5 percig tart.
A hosszabbítások száma nem korlátozott.
Amennyiben a további hosszabbítás feltételei nem állnak fenn és letelik a hosszabbítás
ideje is, az árlejtés véget ér. Erről Ajánlattevőket a szoftver képernyőüzenetben
értesíti.
Az árlejtés lezárása után a szoftver az összes eseményt és a kialakult rangsort
tartalmazó jegyzőkönyvet állít elő, amit tájékoztatásként az Ajánlattevők megkapnak.
Ez az árlejtés végeredménye. Eredményhirdetésre a Kbt. szerint, az ajánlati
felhívásban megadott időpontban kerül sor.

Az aukció üzemeltetője a rendszer elérhetőségét garantálja. Annak érdekében, hogy az
Ajánlattevő oldalán hálózati elérési problémák ne jelentkezhessenek, erősen javasolt,
hogy Ajánlattevő legalább kétféle internet elérést is biztosítson annak a számítógépnek,
amelyről licitálni kíván. Ezzel elkerülheti azt, hogy internet szolgáltatójuk esetleges
üzemzavarából eredő hálózati leszakadás megakadályozza a licitálásban. Célszerű tehát a
licitálás idejére a vezetékes mellett mobil internet hálózati kapcsolatot is biztosítani.
4. Összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2013/02/22.
5. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013/03/ 05.
6. Az ajánlati dokumentációhoz való hozzáférés feltételei:
A Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében
elektronikusan, térítésmentesen a www.balaton-parti.hu honlapon közvetlenül
hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők részére A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció
letöltésekor Ajánlattevő a csatolt melléklet szerinti regisztrációs adatlapot köteles
kitölteni, és Ajánlatkérő által megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó részére a
soltidr@gmail.com címre megküldeni. A regisztrációs adatlap megküldése Ajánlatkérő
részére az ajánlattétel feltétele!
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) ). Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül –e (Kbt. 60. §. (5)) (mellékletet csatoltuk).
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III.
ÚTMUTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. Pénzforrások, szerződéskötési engedély
Az Ajánlatkérő illetve az elismert vállalatcsoport cégei kijelentik, hogy az Ajánlati
Dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkeznek, a
beszerzés finanszírozásához szükséges becsült értéknek megfelelő (Ft) fedezet az elismert
vállalatcsoport valamennyi cégénél a rendelkezésre áll.
2. Az ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy
kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől
függetlenül.
3. Ajánlati Dokumentáció
3.1. Az Ajánlati Dokumentációban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel,
nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása
lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.
3.2. Az ajánlatot javasoljuk az Ajánlati Dokumentáció mellékletében meghatározott
sorrendben összeállítani.
4. Kiegészítő tájékoztatás
Ajánlattevő –a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal kell
megadni a Kbt. 45. §. (2) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást
legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidőben nem tudja megadni. Az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi
gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
5. Az ajánlat elkészítése
Az ajánlat nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és
egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. A becsatolt idegen nyelvű
dokumentumok magyar nyelvű fordításait az ajánlatnak tartalmaznia kell. A fordításhoz
csatolandó az aláírásra jogosult nyilatkozata arról, hogy a fordítás megegyezik az eredeti
dokumentumban foglaltakkal.
6.

Az ajánlat pénzneme
Az árakat magyar pénznemben, azaz forintban (HUF) kell megadni.

7.

Az ajánlatok érvényessége
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7.1.

Az ajánlati felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X.
4.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül.
Az Ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési
időpont lejártáig kötve van az ajánlatához.

7.2. A közbeszerzésekről szóló törvény 65. § (2) bekezdésében szabályozott esetben
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség
lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az
ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy
ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik
ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
hagyni.
8.

Az ajánlattétel formája és aláírása
Az ajánlattevő ajánlatát az Ajánlati felhívás V.4.5. pontjában foglaltak szerint kell
elkészíteni.

9.

Az ajánlatok benyújtása, lezárása és jelölése

9.1.

Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és másolati példányát összefűzve, egy belső és
egy külső borítékban kell lezárniuk, a borítékokat megfelelő jelzéssel ellátva:
„eredeti”, illetve „másolat” és „ajánlattételi határidőig nem felbontandó”.

9.2.

A belső és külső borítékokat
a.) az alábbi címre kell címezni:

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi st. 3.
A borítékon fel kell tüntetni az eljárás megnevezését:
„A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. mint elismert vállalatcsoport és ellenőrzött
társaságai 1 évre vonatkozó villamos energia ellátása”
b.) az összes borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét.
9.3.

Amennyiben a külső boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti
felnyitásáért.

10.

Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlat–benyújtási határidőn
túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, és a közbeszerzési törvényben foglaltak alapján
megőrzi.
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IV.
MŰSZAKI ADATOK
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Városház
tér 1.

Termof
ok Kft

Termof
ok Kft

8600 Siófok,
Városház
tér 1.
8600 Siófok,
Városház
tér 1.

Termof
ok Kft

8600 Siófok,
Városház
tér 1.

Termof
ok Kft

8600 Siófok,
Városház
tér 1.

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
hőközpont

Termofok Kft.
térvilágítás

8600 Siófok Koch
Róbert utca 12

8600 Siófok Koch
Róbert utca 12

8600 Siófok Koch
Róbert utca 4/2

8600 Siófok Koch
Róbert utca 11

8600 Siófok Koch
Róbert utca 17

8600 Siófok
Tanácsház utca 3

8600 Siófok Sió
utca 21
8600 Siófok
Tanácsház utca
18/4

8600 Siófok
Beszédes sétány

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

HU00012011S000000000
0000002835
9
HU00012011S000000000
0000002836
0
HU00012011S000000000
0000002835
6
HU00012011S000000000
0000002835
7
HU00012011S000000000
0000002835
8
HU00012011S000000000
0000002834
6
HU00012011S000000000
0000002835
2
HU00012011S000000000
0000002834
4
HU00012011S000000000
0000147104
3

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2013.04.01
25116

Profilos UZL_2

2013.04.01
11628

Profilos UZL_2

2013.04.01
13080

Profilos UZL_2

2013.04.01
7980

Profilos UZL_2

2013.04.01
30985

Profilos UZL_2

2013.04.01
13380

Profilos UZL_2

2013.04.01
13824

Profilos UZL_2

2013.04.01
17904

Profilos UZL_2

2013.04.01
17500

Profilos KZVE01
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26.

Termof
ok Kft

8600 Siófok,
Városház
tér 1.
Termofok Kft.

27.

Termof
ok Kft

8600 Siófok,
Városház
tér 1.
Termofok Kft.

28.

Siotour
Kft.

8600 Siófok,
Szent L .u.
183.

Siotour
Kft.

8600 Siófok,
Szent L .u.
183.

29.

Siotour
Kft.
30.

Siotour
Kft.
31.

8600 Siófok,
Szent L .u.
183.
8600 Siófok,
Szent L .u.
183.

32.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

33.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

34.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

8600 Siófok
Kézműves utca

8600 Siófok Fő tér
1.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

8600 Siófok,
Asztalos u. 3./1.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

8600 Siófok,
Asztalos u. 3./2.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Kiliti vendégház

8600 Siófok,
Asztalos u. 3./3.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Kiliti vendégház

8600 Siófok,
Asztalos u. 3./4.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Telephely

8600 Siófok,
Strand u.1.

Műszaki telep

8600 Siófok,
Somlai u. 14.

Kiliti vendégház

Kiliti vendégház

Vasúti átemelő

8600 Siófok,
Baross u. 1.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

HU00012011S000000000
0000155419
4
HU00012011S000000000
0000003840
6
HU00012011S000000000
0000066899
7
HU00012011S000000000
0000066009
5
HU00012011S000000000
0000064643
3
HU00012011S000000000
0000064380
6
HU00012011S000000000
0000065976
2
HU00012011S000000000
0000070425
0
HU00012011S000000000
0000065000
0

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2013.04.01
519

Profilos UZL_0

2013.04.01
1

1 200

Profilos UZL_0

2013.04.01
Profilos

400

200

300

200

4 800

100

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01
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35.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

36.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

37.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

38.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

39.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

40.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

41.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

42.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

43.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

Telephely

EDF
Démász
8600 Siófok, Bakony
Zrt.
u. 7452/2. hrsz.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Újhelyi strand

8600 Siófok,
Szigliget u. 2.

Telephely

8600 Siófok,
Szigliget u. 2.

Strand
melléképület

8600 Siófok,
Szigliget u. 2.

Strand

8600 Siófok,
Szigliget u. 2.

Telephely

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3/1.

Telephely

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3/2.

Telephely

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3/3.

Telephely

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3/4.

HU00012011S000000000
0000149750
5
HU00012011S000000000
0000067505
7
HU00012011S000000000
0000068067
7
HU00012011S000000000
0000146385
3
HU00012011S000000000
0000157150
1
HU00012011S000000000
0000002871
5
HU00012011S000000000
0000002871
1
HU00012011S000000000
0000002871
6
HU00012011S000000000
0000002871
2

100

1 500

18 000

300

1 800

2 500

500

1 600

3 800

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01
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44.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

45.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

46.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

47.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

48.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

49.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

50.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

51.

Balaton
-Parti
Kft.

8600 Siófok,
Petőfi stny.
3.

Telephely

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3/5.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Telephely

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3/6.

Kenyérgyár

8600 Siófok,
Somogyi Bacsó u.
53.

Telephely, óriás
kerék

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3.

E.ON DélE.ON
dunántúli
Energias
Áramhálózat
zolgáltat
i Zrt.
ó Kft.

Telephely,
halászat

8600 Siófok,
Horgony utca 1.

E.ON
Energias
zolgáltat
ó Kft.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Oktatási
központ

8600 Siófok,
Kálmán I. sétány
3.

E.ON
Energias
zolgáltat
ó Kft.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Kispiac

8600 Siófok,
Újpiac tér 1.

E.ON
Energias
zolgáltat
ó Kft.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

8600 Siófok,
Újpiac tér 1.

E.ON
Energias
zolgáltat
ó Kft.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Kispiac

HU00012011S000000000
0000002871
3
HU00012011S000000000
0000002871
4
HU00012011S000000000
0000069910
1
HU00012011S000000000
0000144213
9
HU00012011S000000000
0000003869
8
HU00012011S000000000
0000147143
8
HU00012011S000000000
0000002979
9
HU00012011S000000000
0000002980
2
Várható
Profilos
fogyasztás
összesen:

100

3 000

10 000

3 000

200

2 500

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2014.03.31

12

Profilos

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

2013.04.01

100
2013.04.01

100

378825
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1.

2.

Szerződ
ő:

Termof
ok Kft

Termof
ok Kft
Siotour
Kft.

3.

Siotour
Kft.
4.

5.

6.

7.

Balaton
-parti
Kft.

Balaton
-parti
Kft.

Balaton
-parti
Kft.

Szerződő
címe:

Fogyasztási hely
neve:

8600 Siófok,
Városház
Termofok Kft.
tér 1.
Kórházi
tömbfűtőmű
8600 Siófok,
Városház
Termofok Kft.
tér 1.
Főtéri
tömbfűtőmű
8600 Siófok,
Szent L .u.
GALERIUS
183.
Fürdő
8600 Siófok,
Szent L .u.
183.

8600 Siófok,
Petőfi
sétány 3.
8600 Siófok,
Petőfi
sétány 3.
8600 Siófok,
Petőfi
sétány 3.

VERONIKA
Termálkút

Sóstói Fizető
Strand

Nagystrand K-i

Nagystrand Ny-i

Fogyasztási hely
címe:

8600 Siófok,
Semmelweiss u. 1.

8600 Siófok,
Városház tér. 1.
8600 Siófok, Szent
László u. 183.

Bábonymegyer

8600 Siófok,
Baross u. 99.

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3.

8600 Siófok,
Petőfi sétány 3.

Jelenleg
i
szolgált
ató

Elosztói
engedélyes
neve

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

EDF
Démász
Zrt.

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.
E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Elosztói
engedél
yes
székhel
ye

Mérési pont
azonosító
(POD)
HU000120B
11-UKORHAZSIOFOKGM-FO
HU000120B
11-UTERMOFO
K-FESIOFOKHU000120F
11-UTERMOFO
K-KFTSIOFOK
HU000120F
11-UTERMOFO
KBABONYM
EGY

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

HU000120F
11-U-SOOSSTRANDSIOFOK-

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

HU000120F
11-UNAGYSTRK-I-FOSFOK
HU000120F
11-UNAGYSTR
AND-NYSIOFO

E.ON Déldunántúli
Áramhálózat
i Zrt.

Mértékadó,
vagy
Várható Éves
Fogyasztás
(MÉF) (VÉF)
(kWh)

Villamos
energia
szerződés

Sorszám

Sorszám

Távmért fogyasztási helyek

Szerződő:

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

2014.03.31

12

Szerződő címe:

2013.04.01
145000
Távmért

2013.04.01
Távmért

150000

1 127 000

2013.04.01
Távmért

2 000

2013.04.01
Távmért

50 600

2013.04.01
Távmért

53 400

2013.04.01
Távmért

172 500

2013.04.01
Távmért

27

Várható
Távmért
fogyasztás
összesen:
1700500
Várható
profilos és
távmért
mennyiség
összesen:

2079324

Szerződött mennyiség:

2079324

Maximális mennyiség :

2703121
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V.
TELJESÍTÉSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.
Pénzügyi fedezet
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet Balaton-parti
Fenntartó és Hasznosító Kft. mint elismert vállalatcsoport uralkodó tagja és ellenőrzött
társaságai költségvetésében a rendelkezésre áll.
2.
Ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget Ajánlattevő viseli. Az
eljárás eredményétől függetlenül Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel
kapcsolatban.
3.
Fizetési feltételek
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés - az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével; a Kbt. 130.§ (3)-(5) bekezdése szerint - a havonta benyújtott számla
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre átutalással történik.
A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 30. nap.
Ajánlatkérő elvárja, hogy az esetleges, nem várt késedelem esetén a számla kifizetésének
esedékességét követő 30 napig ajánlattevő nem él a lehetséges szankciókkal.
Ajánlatkérő a számlák benyújtását cégenként várja el, cégenként havonta egy számla
nyújtható be, és csatolni kell hozzá a fogyasztási helyenkénti analitikát nyomtatott és
elektronikus (xls) formátumban.
Az analitika feltétlenül tartalmazza:
 fogyasztási hely címét
 POD azonosító számát
 az elfogyasztott villamos energia mennyiségét
 MÉF vagy VÉF értéket
 egységárat
 elfogyasztott mennyiség x egységár = áram díját
 elfogyasztott mennyiségre vonatkozatott rendszerhasználati díjat, mely ugyanarra a
mennyiségre kell vonatkozzon, mint az elfogyasztott áram mennyisége
 egyéb előírt díjakat adókat.
A rendszerhasználati díjakat az ajánlattevő fizeti meg a szolgáltató felé, és havonta
továbbszámlázza ajánlattevőnek az elfogyasztott villamos energiának megfelelően.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
4. A számlázás és a teljesítés helye:
A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. mint az elismert vállalatcsoport uralkodó
tagja az alábbiakban közli a számlázási címeket. A teljesítési helyek a mellékelt táblázat
szerint.
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1) Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi st. 3. mindösszesen 23
mérési helyszínen az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint,
2.) Termofok Kft. 8600 Siófok, Városház tér 1. mindösszesen 28 mérési helyszínen az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint,
3.) Siotour Kft. 8600 Siófok, Szent L. u. 183. mindösszesen 6 mérési helyszínen az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint.
A felsoroltak közül 5 mérési helyszínen összesen 5900 kWh mennyiségben ellátásra csak
2014. 01.01. 00:00 órától van szükség.
A felsoroltak kiegészülhetnek további 1 mérési helyszínnel, amelynek jelenleg a jogi helyzete
függő.
5. A szerződés időtartama:
A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos
energia szállítása az ajánlatkérő és az ellenőrzött társaságai részére 2013. április 01. napján
00:00 órától -2014. március 31. napján 24:00 óráig terjedő időszakban teljes ellátás alapú,
menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
A 2013. április 01. napján 00:00 órától -2014. március 31. napján 24:00 óráig terjedő
időszakban történő villamos energia ellátása 2.080.000 KWh mennyiségben. Ajánlatkérő a
Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a legalacsonyabb mennyiséget közli és kiköti az attól való (-)
50 %-os eltérés lehetőségét.
Az Ajánlatkérő opciós jogot tart fenn arra, hogy az áruszállítás kedvező feltételeinek
fenntartása esetén, a 2014.február 01.és 2014. február 28. között tett egyoldalú
jognyilatkozatával az áruszállítást megrendelje a 2014. április 01. 00:00 órától 2015. március
31. napján 24:00 óráig tartó időszakra, továbbá a 2014 áprilisától szóló megrendelése esetére
opciós jogot tart fenn arra, hogy az áruszállítást további 1 évre megrendelje.
6. A teljes mennyiség:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás szerint a teljes mennyiségtől való eltérést lehetővé tette,
ami (-) 50 % pótdíjmentes eltérést jelent, valamint adott esetben a változatlan fizetési
feltételekkel 30 % opciós lehívási lehetőséget biztosított. Az opciós lehívás lehetősége az
elismert vállalatcsoport uralkodó tagja és az ellenőrzött társaságok között szabadon osztható
és használható fel.
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VI.

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJA
1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Az Ajánlatkérő a benyújtott és az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlattételi
dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatokat a Kbt. 71. §. (2) bekezdés a)
pontja, azaz a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.
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VII.

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSTERVEZET
A szerződésben használt fogalmak:
Vevő: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy engedélyköteles
magánvezetéken keresztül vételező személy;
Eladó: az a szervezet, amely villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerű,
nem saját felhasználási célra történő vásárlásából és értékesítéséből álló tevékenységet
folytat;
Elosztói Engedélyes: aki a villamos energia törvény szerint engedélyköteles tevékenység
végzésére a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott hatályos
engedéllyel rendelkezik;
Ajánlatkérő a szerződés lényeges tartalmi elemeit az alábbiak szerint határozza meg:
Szerződő felek:

I./ Balaton-parti Kft.
Temofok Kft.
Siotour Kft.
(vagylagosan szerepel minden cég a saját szerződésében)
székhely:
adószám:
bankszámlaszám:
képviselő:
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
II./……………………………………………………………
székhely: ………………………………………………….
adószám: ………………………………………………….
bankszámlaszám: …………………………………………
cégjegyzék száma: ………………………………………...
cégbíróság: ………………………………………….……
képviselő: ………………………………………………..
Mérlegköri azonosító kódja: …………………………………
mint Eladó, a továbbiakban Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő
Vevő és Szállító a továbbiakban együttesen: „Felek”

Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
1. Előzmények
Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen
Szerződés ezen közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Ennek megfelelően Felek
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tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, különösen az eljárást megindító felhívás
és dokumentáció – annak valamennyi mellékletével együtt –, valamint Eladónak, mint a
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata a jelen Szerződés részét képezik. Felek
rögzítik, hogy az előzőekben említett dokumentumokat fizikailag ugyan nem csatolják jelen
Szerződés törzsszövegéhez, ám azok tartalma mindkét Fél számára ismert. Felek tudomásul
veszik azt is, hogy az egyes iratok rendelkezései közötti eltérés esetén jogviszonyukra
elsősorban a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. A jelen szerződés tárgya a Villamos Energia Adásvételi Szerződés Általános Szerződési
Feltételeiben meghatározottak szerinti villamos energia ellátás és átvétel. A szerződés tárgyát
képező felhasználási hely(ek) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú szerződés
keretében történik, menetrendadási kötelezettség nélkül. A szerződés tárgyát képező
felhasználási helyek a szerződés aláírásával a Kereskedő mérlegkörébe tartoznak.
1.2. Felhasználó villamos energia szükségletének fedezése érdekében a Kereskedőtől
megvásárolja a Kereskedő által saját nevében előre megvásárolt villamos energiát jelen
menetrendadási kötelezettség nélküli teljes ellátás-alapú villamos energia adásvételi szerződés
feltételei szerint.
1.3. A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Felhasználó csatlakozási pontjáig az
érintett átviteli és elosztói hálózati engedélyes feladata. Ezért a szolgáltatott villamos energia
minőségi hibájáért, valamint a villamos energia átviteléért és elosztásáért a Kereskedő a jelen
szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján nem vállal felelősséget.
1.4. Felhasználó a kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyei vonatkozásában fellépő
vételezési üzemzavarok esetén – Felhasználó külön kérésére – Kereskedőnek vállalnia kell
Felhasználó érintett fogyasztási helyeinek képviseletét a hálózati rendszer azon tagjaival
szemben, amely/amelyek a Felhasználónál jelentkező vételezési zavart okozta/okozták, és
mindent meg kell tennie Felhasználó érdekeinek képviseletéért.
1.5. A szállított villamos energia tulajdonjogának átruházása a teljesítés helyén történik. A
szállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély viselésének átruházása a villamos
energiának az átviteli vagy elosztói hálózatba való betáplálási pontjain történik.
1.6. Jelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya:
 A meddő energiával kapcsolatos bármely kötelezettség vállalás,
 A villamos energia szállítása, és az ahhoz kapcsolódó minőség biztosítása teljesítés
helyén,
 A mérőeszközök bérlete, karbantartása és működtetése,
 A villamos hálózat üzemeltetése, karbantartása és megújítása,
 A villamos energia szállításakor fellépő veszteségek kompenzálása
A szerződés tárgyát képező felhasználási helyek a szerződés aláírásával a Kereskedő
mérlegkörébe tartoznak.
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA
2.1. Felek a jelen szerződést 2013. 04. 01. 00:00 órától – 2014 .03. 31. 24:00 óráig tartó
határozott időtartamra kötik, mely időtartam alatt az Eladó a Vevő által igényelt villamos
energiát Vevő részére folyamatosan biztosítja.
2.2. Amennyiben a Felhasználó hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződései
közül bármelyik megszűnt egy adott felhasználási hely vonatkozásában, akkor a jelen
szerződés is megszűnik az adott felhasználási hely vonatkozásában.
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2.3. Az Ajánlatkérő opciós jogot tart fenn arra, hogy az áruszállítás kedvező feltételeinek
fenntartása esetén, a 2014.február 01.és 2014. február 28. között tett egyoldalú
jognyilatkozatával az áruszállítást megrendelje a 2014. április 01. 00:00 órától 2015. március
31. napján 24:00 óráig tartó időszakra, továbbá a 2014 áprilisától szóló megrendelése esetére
opciós jogot tart fenn arra, hogy az áruszállítást további 1 évre megrendelje.
2.4. szerződés feltételei változatlan tartalommal irányadónak tekintendőek.
3. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK FELTÉTELE
A Felhasználó korábbi energiakereskedelmi szerződései 2013. március 31. 24:00 órakor, a
jelen szerződés hatálybalépésével szűnnek meg. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül
valamely felhasználási hely vonatkozásában, akkor jelen szerződés az adott felhasználási hely
esetén az adott energiakereskedelmi szerződés megszűnését követően lép hatályba, jelen
szerződés érvényességi ideje alatt. A lefolytatott közbeszerzési eljárásban jelzett 5 db
fogyasztási hely vonatkozásában a jelen szerződés csak 2014. 01. 01. napjától lép hatályba:
Fogy.hely cím e

M érési pont azonosító

8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

HU000120-11-S00000000000001442139

8600 Siófok, Horgony utca 1.

HU000120-11-S00000000000000038698

8600 Siófok, Kálmán I. sétány 3.

HU000120-11-S00000000000001471438

8600 Siófok, Újpiac tér 1.

HU000120-11-S00000000000000029799

8600 Siófok, Újpiac tér 1.

HU000120-11-S00000000000000029802

4. A FELHASZNÁLÁS HELYE
4.1. A Kereskedő által szállított villamos energiát a Felhasználó jelen szerződéshez csatolt 1.
sz. mellékletében szereplő felhasználási helyek ellátására használhatja fel. A Felhasználó
felhasználási helyeinek ellátása a felhasználási helyekkel megegyező csatlakozási ponton
történik.
5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. A Felhasználó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a felhasználási hely(ek)
villamos energia szükségletét teljes ellátás alapú szerződés keretében kizárólag a
Kereskedőtől szerzi be.
5.2. A Felhasználónak 30 napos adatszolgáltatási kötelezettsége van a Kereskedő felé a
felhasználási helyein lekötött teljesítményváltozás (bővítés, csökkenés), illetve fogyasztási
jellegének változása (ideiglenes bekapcsolások, ill. kikapcsolás stb.) vonatkozásában.
5.3. Kereskedő a Felhasználó fogyasztási helyeinek csatlakozási pontjain a teljes ellátás alapú
szerződésben rögzített negyedórás átlagteljesítmény értékével megegyező teljesítménnyel
köteles rendelkezésre állni.
5.4. A Felhasználó jogosult az energia ellátásával kapcsolatos bármilyen, a Kereskedőt vagy
az Elosztói engedélyest érintő ügyben a Kereskedőhöz fordulni, aki a tőle elvárható
szakértelemmel és felelősséggel köteles a Felhasználó részére tanácsot vagy (ilyen irányú
kérés esetén) írásbeli tájékoztatást adni, a Felhasználó érdekében az Elosztói engedélyesnél
eljárni. Ennek szolgáltatási díját a 6.2. pontban szereplő ár tartalmazza.
5.5. Kereskedő vállalja, hogy Felhasználónak a szerződés érvényességi ideje alatt létesült új
bekapcsolású felhasználási helyeit is jelen szerződés szerinti feltételekkel látja el villamos
energiával. A Kereskedő szakértői támogatást biztosít és a Felhasználó képviselőjeként
menedzseli a felhasználási hely mérlegkörbe léptetését (pl. HCSSZ, HHSZ megkötése,
profilba sorolás stb.). Ennek szolgáltatási díját a 6.2. pontban szereplő ár tartalmazza.
5.6. A szerződés időtartama alatt megszűnő felhasználási helyek részére Kereskedő szakértői
támogatást biztosít és a Felhasználó képviselőjeként menedzseli a felhasználási helyek
villamos energia szolgáltatásból való kiléptetését. Ennek szolgáltatási díját a 6.2. pontban
szereplő ár tartalmazza.
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5.7. A Kereskedő vállalja, hogy az Elosztó Engedélyesekkel kötendő hálózathasználati
szerződésekben a Felhasználó mellett vállalja a fizető fél szerepét. Az Elosztó Engedélyesek
tehát a Kereskedő felé számlázzák az általános rendszerhasználati díjakat, amiket a Kereskedő
fizet meg közvetlenül az Elosztó Engedélyesek számára. A Kereskedő a villamos energia
költsége mellett az általános rendszerhasználati díjakat, mint közvetített szolgáltatást
továbbszámlázza a Felhasználó felé, amit a Felhasználó a Kereskedőnek köteles megfizetni az
energiadíjjal megegyező fizetési feltételekkel.1
5.8. A Felhasználó valamennyi felhasználási helyének szerződéses időszakra prognosztizált
összesített villamos energia mennyisége: xxxxxxx MWh/év. Az elszámolás alapja a
Felhasználó fogyasztói csatlakozási pontjain elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározott időbeli részletezettségű teljesítményadatokat szolgáltató, a
vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag
hitelesített fogyasztásmérő berendezés által mért és tárolt energiamennyiség.
5.9. A vételezett villamos energia maximális, minimális mennyisége és elszámolási feltételei:
A maximális villamos energia mennyiség a szerződéses időszakra vonatkozóan az alábbi
táblázatban jelzett éves villamos energia mennyiség 30 %-a, azaz 2080*130%= 2703 MWh,
ajánlattevő vállalásának függvényében. A maximális villamos energia mennyiséget
meghaladó használat túlhasználatnak minősül.
A minimális villamos energia mennyiség a szerződéses időszakra vonatkozóan az alábbi
táblázatban jelzett éves villamos energia mennyiség 50%-a, azaz 2080*50%=1040*MWh,
ajánlattevő vállalásának függvényében. A minimális villamos energia mennyiséget el nem érő
használat alulhasználatnak minősül.
5.10. A Kereskedő a szerződéses időszak végén összesíti a Felhasználó által átvett villamos
energia mennyiségeket. A felhasználási hely csoportokra vonatkozó, a 6.2. pontban
meghatározott villamos energia árak képezik a túl-, illetve alulhasználat esetén fizetendő
kötbér vetítési alapját. A Kereskedő a felhasználási hely csoportokon belül fizetői
főcsoportokra lebontott kötbérhányad-összeg formájában készíti el és számlázza ki a kötbér
összegét az 5.11. és 5.12. pontoknak megfelelően.
Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a szerződést cégenként kötik meg, ugyanakkor a
túl- és alul használat mértékét a cégcsoport összfogyasztási mennyiségére vonatkoztatják és
csak akkor minősül túl vagy alulhasználatnak, ha az összességében eltér a szerződött teljes
mennyiségtől.
5.11. Túlhasználat elszámolása:
Túlhasználat esetére a kereskedő legfeljebb 15% mértékű kötbért állapít meg. Amennyiben
az elszámolás során a Kereskedő megállapítja, hogy a Felhasználó összes fogyasztása
magasabb, mint a maximális villamos energia mennyiség mértéke, akkor a maximális
villamos energia mennyiség és a ténylegesen felhasznált villamos energia mennyiség
különbözetét a Kereskedő a 6.2. pont szerinti - az adott felhasználási hely csoportra
vonatkozó - szerződéses ár legfeljebb 1,15-szeresével számlázza ki.
5.12. Alulhasználat elszámolása:
Amennyiben az elszámolás során a Kereskedő megállapítja, hogy a Felhasználó összes
fogyasztása alacsonyabb, mint a minimális villamos energia mennyiség mértéke, akkor
minimális villamos energia mennyiség és a ténylegesen felhasznált villamos energia
mennyiség különbözetét a Kereskedő a 6.2. pont szerinti - az adott felhasználási hely
csoportra vonatkozó - szerződéses ár 0,1-szeresével számlázza ki.
5.13. A túl- és alulhasználati kötbérrel Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni. Ezen időpontig a havi számlák kötbér jogcímen követelést nem tartalmazhatnak.
5.14. A Felhasználónak a szerződés időtartama alatt megszűnő, illetve a szerződés hatálya alá
kerülő felhasználási helyei miatt a felhasználási helyekben bekövetkező változás nem érinti a
túlhasználatra és alulhasználatra vonatkozó kötbérszámítási szabályokat.
1

Ajánlattevő vállalásának megfelelően.
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5.15. A nem profilos fogyasztási helyek menetrendtől való eltérésének anyagi kockázata – a
szükséges kiegyenlítő energia megvásárlásából következően – a Kereskedőt terheli, ennek a
Felhasználó felé történő utólagos részben vagy egészében történő áthárítása nem lehetséges.
A kiegyenlítő energia számítása tehát a kiegyenlítő energia volumenének (kWh) és az adott
fogyasztási helyre érvényes ajánlati árnak a szorzata. A kiegyenlítő energia vásárlásának
anyagi kockázatát Kereskedő a megadott egyzónaidős, tiszta áramdíjas energiadíjakban
érvényesíti.
5.16. A profilos és közvilágítási célú fogyasztási helyek Mennyiségi Eltérésének anyagi
kockázata a Kereskedőt terheli, ennek a Felhasználó felé történő utólagos részben vagy
egészében történő áthárítása nem lehetséges. A Mennyiségi Eltérés számítása tehát a
Mennyiségi Eltérés volumenének (kWh) és az adott fogyasztási helyre érvényes ajánlati árnak
a szorzata. A Mennyiségi Eltérés vásárlásának anyagi kockázatát Kereskedő a megadott
egyzónaidős, tiszta áramdíjas energiadíjakban érvényesíti.
5.17. Felhasználó kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyeinek vonatkozásában a teljes
portfolióra – idősoros, profilos célú fogyasztási helyekre nézve egyaránt – a napi negyedórás
átlagteljesítmény igényt Kereskedő készíti el és jelenti azt a rendszerirányító és az elosztó
felé. Ezen szolgáltatás teljes költsége a teljes ellátás alapú szerződésben rögzített egyzónaidős,
tiszta áramdíjas energiaárba beépül.
5.18. Amennyiben Felhasználó előre látható okok (pl. energia racionalizálás, vagy jelentős
mértékű felhasználás változás) valamely fogyasztási helyen a MÉF adatot jelentős mértékben
módosítani kívánja és ezt a Kereskedővel 60 nappal a változást megelőzően közli, akkor a
Kereskedő köteles ezt a változtatási igényt elfogadni.
5.19. A villamos energia szolgáltatás szünetelésének idejére vonatkozóan ajánlatkérő energia
díj megfizetésére nem köteles.
5.20. A szerződés időtartama alatt megszűnő fogyasztási helyek részére Kereskedő szakértői
támogatást biztosít és a Felhasználó képviselőjeként menedzseli a fogyasztási helyek villamos
energia szolgáltatásból való kiléptetését – additív költségtől mentesen.
5.21. A teljes ellátás alapú szerződés érvényességi ideje alatt Kereskedő köteles a tőle
elvárható szakértelemmel mindent elkövetni Felhasználó érdekeinek védelmében.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag módon járt el, az ebből eredő károk
megtérítésére köteles.
5.22. Felhasználó jogosult az energiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben Kereskedőhöz
fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel köteles Felhasználó részére tanácsot vagy (ilyen
tárgyú kérés esetén) írásbeli tájékoztatást adni.
5.23. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a Kereskedő a hibás vagy késedelmes teljesítés
minden naptári napja vonatkozásában az adott fogyasztási hely éves, jelen szerződés
mellékletét képező listában kalkulált mennyiségű villamos energia forintban meghatározott
ellenértéke 365-öd részének a kétszeresét fizeti naponta kötbérként a Felhasználónak.
6. A SZERZŐDÉS SZERINTI VILLAMOSENERGIÁÉRT FIZETENDŐ DÍJ
6.1. Felek olyan tarifastruktúrát alakítanak ki, amely a teljes ellátás alapú szerződés szerint
szállított villamos energia ellenértékeként fizetendő egyzónaidős, tiszta áramdíjas energiadíjat
tartalmaz. A szerződéses ár a szerződéses időtartam alatt fix, indexálásra lehetőség nincs.
6.2. Szerződéses ár
Energiadíj
Az energiadíj egységára nettó: ………. … ..HUF/kWh,
azaz ………………………
HUF/kWh
mely egységár a szerződés időtartama alatt nem változik.
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Felhasználó fogyasztási helyenként havonta csak egyszer, a tárgyhónapot követő hónapban a
7. pontban meghatározottak szerint fizet.
6.3. A jelzett ár tartalmazza:
o A szabadpiaci villamos energia beszerzésének költsége
 Szabadpiaci villamos energia ára
 „Zöld energia” ár
 A nemzetközi és hazai határkeresztező kapacitások díja
 A felmerülő kiegyenlítő energia mennyiség többletköltsége nem profilos
fogyasztók esetén, illetve a Mennyiségi Eltérés többletköltsége profilos
fogyasztók esetén
o Menetrendadás költsége
o Mérlegköri tagság költsége
o Szakértői tanácsadás és menedzselés költsége
 A jelenlegi szerződések felmondásának szakértői és menedzselési díja
 HCSSZ-ek és HHSZ-ek megkötésének szakértői és menedzselési díja
 Fogyasztási helyek be- és kiléptetésének szakértői és menedzselési díja
o Számlázás költsége.
6.4. A jelzett ár nem tartalmazza:
 A villamos energia szállítási és elosztási költségeit a hozzá kapcsolódó minőséggel,
 Meddő energia szállítását és számlázását,
 A mérést, a mérőeszközök bérletét, karbantartását és működtetését,
 A villamos hálózat üzemeltetését, karbantartását és megújítását,
 Csatlakozó berendezések használatát,
 Esetleges kisegítő csatlakozó berendezés használatának költségeit,
 Hálózati veszteségeket.
A fenti szolgáltatások biztosítását a Felhasználó feljogosított felhasználási helyére vonatkozó
hálózati csatlakozási és hálózat használati szerződések tartalmazzák.
6.5. Adó jellegű tételek elszámolása
A szerződéses ár tisztán energiaár, egyben nettó ár, amely nem tartalmaz semmilyen adó
tételt.
Ezen tételek elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerződéskötés időpontjában hatályos adótételek az alábbiak:
 Szénipari szerkezetátalakítási támogatás díja,
 Kapcsolt termelés szerkezet átalakítás díja
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés
b) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a
villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben
külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamos energia
ellátás támogatása,
 Energiaadó.
Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy
bármely egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról
rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a szerződéses ár felett ezen új tétel(ek) is
automatikusan felszámításra és számlázásra kerül(nek).
7. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
7.1. Profilos felhasználási helyek esetén a Kereskedő elszámolási időszakonként részszámlát
készít a felhasználási hely mértékadó éves fogyasztásának és profilgörbéjének arányosításával
abban az esetben, ha a Felhasználó nem nyilatkozik a fogyasztásmérő berendezések állásának
minden hónapban történő jelentéséről Kereskedő felé. Részszámlák esetén a ténylegesen
elfogyasztott villamos energia elszámolása a fogyasztásmérő leolvasásakor kiállított
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elszámoló számla alapján történik a mennyiségi eltérés szerint. A profiltól való mennyiségi
eltérés az éves leolvasási ütemterv szerint leolvasott és a legutóbbi leolvasás szerinti
mérőállás alapján megállapított villamos energia mennyiségnek valamint a mértékadó éves
fogyasztás alapján az elszámolási időszakra adódó villamos energia különbözeteként áll elő.
A mennyiségi eltérés elszámolása a szerződött áron történik. Abban az esetben, ha a
Felhasználó nyilatkozatában kötelezettséget vállal a mérőberendezések állásainak minden
hónap 5. munkanapjáig történő jelentéséről, a Kereskedő köteles a jelentés figyelembe
vételével elszámoló számlát kiállítani. A Kereskedő naptári hónaphoz igazodó elszámolási
időszakot alkalmaz.
7.2. Idősoros felhasználási helyek esetén a Kereskedő naptári hónaphoz igazodó elszámolási
időszakot alkalmaz. A ténylegesen elfogyasztott villamos energia utólag, havi
rendszerességgel kerül kiszámlázásra az adott elszámolási időszakra vonatkozó,
mérőberendezés által mért mennyiség szerint a POD azonosítónak, mérőberendezés gyári
számának feltüntetésével.
7.3. A Kereskedő felhasználási helyenként havonta egyszer 1 számlát készít, mely tartalmazza
a 6. pontban felsorolt díjelemeket, részletes analitikákat, melyek fogyasztási helyenként
tartalmazzák a számla alapját képező fogyasztási mennyiségeket, egységárakat,
számlaértékeket. Az analitikát a kereskedő xls formátumban havonta egyszer megküldi a
fogyasztó részére. A Kereskedő a számlán feltünteti továbbá a telephely nevét, kódját POD
azonosítóját és a fogyasztásmérő gyári számát. A Kereskedő vállalja, hogy valamennyi
fogyasztási hely számláját egyszerre állítja ki, majd haladéktalanul megküldi a Fogyasztó
részére. Kereskedő által kibocsátott számla magában foglalja a mérőberendezés által mért és
elfogyasztott energiamennyiségre vetített mindenkori szénipari szerkezetátalakítási támogatás,
a kedvezményes árú villamos energia támogatás, a kapcsolt termelés szerkezet átalakítási díjat
az ÁFA és energiaadó összegét is.
7.4. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a benyújtott számlák kifizetésének feltétele az Art.
36/A §-a alapján a kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolást bemutatása vagy a kifizetés időpontjában szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban. figyelemmel a Kbt. 130. §-ra, illetve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A §-ra. A számlafizetés határideje a számla
kézhezvételétől számított 30. nap.
7.5. A fizetés módja: banki átutalás, a kiállított számlán szereplő pénznemben.
7.6. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra a befizetés teljesítéséig (a
jogosult számláján való jóváírás napjáig) a késedelmes összegre vetítve 0,040% /naptári nap
mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Nem minősül késedelmes fizetésnek az olyan
eset, amikor a Felhasználó jogosan kifogásol meg egy számlát, vagy nem jogos a reklamáció,
de a számlán feltüntetett fizetési határidőig a Kereskedőtől nem érkezik rá válasz.
7.7. A jelen szerződésben és a Villamos Energia Adásvételi Szerződés általános feltételeiben
rögzített számlázási és fizetési feltételek megfelelően irányadóak a Felek jelen szerződés
szerint esetleg felmerülő egyéb fizetési kötelezettségeinek teljesítésére is.
8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
8.1. A jelen szerződés megszűnik:
 a Felek közös megegyezése esetén a Felek írásbeli megállapodásában meghatározott
időpontban;
 ha a szerződés érvényességének jelen szerződés 3. pontjában felsorolt előfeltételei
hiányoznak, automatikusan azon a napon, amelyen bármely érvényességi előfeltétel
már nem áll fenn.
8.2.
Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett Fél a jelen szerződést a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal írásban a hónap végére
felmondhatja.

38

A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de nem
kizárólagosan,
a) ha a Felhasználó többszörösen nem tesz eleget a 7. pontban meghatározott fizetési
kötelezettségének,
b) ha a Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes
bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Felhasználó alapítója jogutód
nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz.
8.4. A Felhasználó rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de nem
kizárólagosan,
a) ha a Kereskedő tevékenységet 2 munkanapot meghaladóan szünetelteti, vagy
megszünteti, illetve kereskedői engedélye visszavonásra kerül,
b) ha a Kereskedő nem tesz eleget a Felhasználó felé történő fizetési kötelezettségeinek,
c) ha a Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes
bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Kereskedő taggyűlése
jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz.
8.3.

9.
A KAPCSOLATTARTÓ, ILLETVE NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT
SZEMÉLYEK
Bármely, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos levelet, értesítést az itt felsorolt személyek
részére kell címezni:
Felhasználó részéről
Nyilatkozattételre jogosult:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
Kapcsolattartó:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
Kereskedő részéről
Nyilatkozattételre jogosult:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
Kapcsolattartó:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
Minden az egyik Fél által a másiknak küldött értesítésnek, nyilatkozatnak vagy számlának
írásosnak kell lennie és személyesen, levélben (elsőbbségi küldeményként vagy futárral,
bérmentesítve), faxon vagy elektronikus levélben (e-mail) kell kézbesíteni. Az írásbeli
értesítések, nyilatkozatok az alábbiak szerint tekintendőek kézbesítettnek és hatályosnak:
 személyes átadás esetén az átadás idejében;
 ha futárral munkanapon kézbesítik, a kézbesítés napján, ha nem munkanapon kézbesítik,
a kézbesítés napja utáni első munkanapon;
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ha elsőbbségi levélként küldik, a feladás napja utáni 2. munkanapon, vagy ha egyik
országból egy másikba küldik, a feladás napja utáni 5. munkanapon; vagy
 ha faxon továbbítják és a készülék generál egy jó vételt megerősítő érvényes továbbítási
jelentést, ha munkanapon 16:00 óra (címzett ideje szerint) előtt továbbítják, akkor a
továbbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni első munkanapon 9:00 órakor
(címzett ideje szerint)
 ha elektronikus levélben kézbesítik és a fogadó fél levelező rendszere generál egy
kézbesítést megerősítő visszajelzést, ha munkanapon 16:00 óra (címzett ideje szerint)
előtt továbbítják, akkor a továbbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni első
munkanapon 9:00 órakor (címzett ideje szerint).
A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban kötelesek közölni. Az értesítéseket a
jelen szerződésben meghatározott székhelyre címezve bérmentesített (szükség eseten ajánlott
vagy tértivevényes) levélküldeményként, a szerződésben meghatározott kapcsolattartó
faxszámára, e-mail címére kell elküldeni. A Felhasználó felfüggesztése, kikapcsolásának
kezdeményezése előtti értesítést, valamint a szerződés felmondást a Kereskedő köteles
tértivevényes levélben megküldeni.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1. Ha a szerződésben kikötött bármely rendelkezés nem alkalmazható (végrehajthatatlan)
vagy érvénytelenné válik, akkor ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az
egész szerződés vagy más rendelkezéseinek érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak
az érvénytelenné vált rendelkezés más rendelkezéssel való helyettesítése tárgyában.
10.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi
szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvnek (1959. évi IV. tv.), a VET és a VET
végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, továbbá a
Kereskedőnek a MEH által elfogadott Üzletszabályzata az irányadóak.
10.3. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 134. §-a alapján ellenjegyzéssel
érvényes.
10.4. A Szerződő felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével
kapcsolatban közöttük kialakult viták egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek
rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő Felek kikötik a szerződéssel kapcsolatos
valamennyi jogvitájuk eldöntésére értékhatártól függően a Siófoki Városi Bíróság, illetve a
Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
10.5. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Villamos energia adásvételi
szerződés általános szerződési feltételei”, amelyet a Felhasználó megismert és az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
10.6. A jelen szerződés alatt a szerződés teljes szövegét, az egyedi és az általános szerződési
feltételeket, valamint – ha vannak ilyenek – a szerződések mellékleteit együtt kell érteni. Az
általános és egyedi szerződési feltételek kizárólag együtt érvényesek, és a szerződésre tett
bármely utalás az egyedi és az általános szerződési feltételeket együtt jelenti. Az általános és
az egyedi szerződési feltételek közötti bármely ellentmondás esetén az egyedi feltételekben
meghatározottak az irányadók.
10.7. Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Balaton-parti Kft. a gazdálkodásának
nyilvánossága miatt jelen szerződés - a személyes adatok és a törvényekben szabályozott
titokkör kivételével - közérdekű adatnak minősül. A közérdekű adatokat a Kbt., valamint a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján
köteles közzétenni.
10.8. A szerződő felek adataiban, a szerződést aláírók és a teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás nem minősül szerződésmódosításnak. Ezekről a változásokról a
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módosulás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a szerződő felek írásban egymást
értesíteni kötelesek.
10.9. Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.”
10.10. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
10.11. Jelen szerződés - amely készült 5, egymással szó szerint megegyező példányban valamennyi oldalát Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.
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VIII.
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI
1. sz. melléklet
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ
Iratjegyzék a benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról
A Kbt. 4. § 11. pontja alapján hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot
tartalmaz.
1. Tartalomjegyzék
2. Felolvasólap, Összehasonlító Ártáblázat
3. Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése alapján
4. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdése alapján
5. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében
6. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján
7. Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése alapján
8. Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján
9. Referenciaigazolások
10. Nyilatkozat árbevételről
11. Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf –
vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű - file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik.
12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia
kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő köteles elfogadni a felelős fordítást is, nem
követelheti meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
13.A cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, illetve a cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példánya.
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók!
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2. sz. melléklet
Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a
A KBT. 60. § (3) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT TARTALOMMAL
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………..…....
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy
„A Balaton-parti Kft. mint elismert vállalatcsoport és ellenőrzött társaságai 1 évre
vonatkozó villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában
foglalt feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők
által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és
azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, s a szerződésben rögzített és vállalt
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük
Nettó
……………………………………………………
…………………………..………………….. forint.

Ft,

azaz

nettó

ÁFA mértéke: ……………… %
Bruttó összeg: ……………………………………………………
…………………………..………………….. forint.
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Ft,

azaz

bruttó

A KBT. 60. § (5) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT TARTALOMMAL

Nyilatkozunk továbbá, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, vagy
kis-, vagy
középvállalkozásnak minősül, vagy
nem tartozik a fenti törvény hatálya alá*

Kelt………………………., 2013. …………………. hó ….. napján.

cégszerű aláírás
*megfelelő aláhúzandó
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3. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)
Ajánlattevő neve:

……………………………………..

Székhelye:

……………………………………..

Postacíme:

……………………………………..

Kapcsolattartó neve:

…………………………………….

Telefon száma:

……………………………………..

Telefax száma:

……………………………………..

E-mail címe:

……………………………………..

Ajánlati ár:

Az energiadíj egységára nettó: ………. HUF/kWh,
azaz ……………………… …………….HUF/kWh

Kelt………………………., 2013. …………………. hó ….. napján.

……................................
cégszerű aláírás
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4. sz. Melléklet

NYILATKOZAT
Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról
Alulírott, mint a

(cégnév)
(székhely)
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az
alábbiakban felsorolt kizáró okok hatálya alá:

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett
el, vagy
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gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél
nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős
bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell
eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a
szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő,
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően
alkalmazni.

Kelt………………………., 2013. …………………. hó ….. napján.
cégszerű aláírás
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5. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében kijelentem hogy1
1. cégünk nem minősül olyan társaságnak, melyet nem szabályozott tőzsdén jegyeznek
2. cégünket nem szabályozott tőzsdén jegyzik
a) cégünknek tényleges tulajdonosa2 nincs
b) cégünk tényleges tulajdonosai:
Név:...................................................................................................................................
Állandó lakcím: …............................................................................................................
Név:...................................................................................................................................
Állandó lakcím: …............................................................................................................

Kelt………………………., 2013. …………………. hó ….. napján.
cégszerű aláírás

1

A megfelelő válasz aláhúzandó és a hozzá tartozó rész kitöltendő
Lásd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjában
2
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6. számú melléklet

Nyilatkozat
(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) b) pontja)
Alulírott
………………………….,
(név)
mint
a(z)
……………………………………(ajánlattevő
neve,
címe)
kötelezettségvállalásra
feljogosított vezetője az alábbi nyilatkozatot teszem:
I.
40. § (1) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) és b) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe, valamint annak %-os arányát:
Teljesítési rész

aránya a közbeszerzés értékéből

1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..

…………….. %
…………….. %
…………….. %

II.
Alulírott
………………………….,
(név)
……………………………………(ajánlattevő
neve,
címe)
feljogosított vezetője az alábbi nyilatkozatot teszem:

mint
a(z)
kötelezettségvállalásra

A ……………………… közbeszerzési eljárásban alvállalkozót nem veszek igénybe.
……………………………………………………………………………………….
Kelt………………………., 2013. …………………. hó ….. napján.

………………………………
cégszerű aláírás

*megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendők!

49

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottakról

Alulírott, mint a

(cégnév)
(székhely)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője nyilatkozom, hogy más szervezet (vagy személy)
kapacitására jelen közbeszerzési eljárásban:
*

- támaszkodunk
- nem támaszkodunk.

Kelt………………………., 2013. …………………. hó ….. napján.

………………………………
cégszerű aláírás

*megfelelő sor aláhúzandó

50

8. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint
Alulírott ……………………, mint ajánlattevő nyilatkozom a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56.§szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.

Kelt………………………., 2013. …………………. hó ….. napján.

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

51

9. számú melléklet
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Közbeszerzés megnevezése: „A Balaton-parti Kft. mint elismert vállalatcsoport és
ellenőrzött társaságai 1 évre vonatkozó villamos energia ellátása”

Cég neve:

………………………………………….………..

Címe:

……………………………………….…………..

e-mail címe:

……………………………………….…………..

telefonszáma:

…………………………………………………...

Fax száma:

…………………………………………………...

Adószám:

…………………………………………………...

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………...
telefonszáma:

…………………………………………………...

e-mail címe:

……………………………………….…………..

Letöltés dátuma:

……………………………………………............

A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlapot Ajánlattevő a dokumentáció honlapról
történő letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére a soltidr@gmail.com címre.
A „Regisztrációs Adatlap” megküldésének elmaradásából származó esetleges hátrányos
következményekért minden felelősség Ajánlattevőt terhel. A regisztrációs adatlap
megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele!
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