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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165787-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Tatabánya: Villamos energia
2010/S 109-165787
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Északdunántúli Vízmű Zrt.
Sárberek 100.
Kapcsolattartó: Gerencsér Károly
2800 Tatabánya
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 34312129
E-mail: gerencser.karoly@edvrt.hu
Fax +36 34311595
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.edvrt.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda
Victor Hugo u. 18-22. III.em./3008-3009. szoba
Kapcsolattartó: dr. Tasnádi Zita
1132 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 203692125
E-mail: zita.tasnadi@gmail.com
Fax +36 13490145
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda
Victor Hugo u. 18-22. III.em./3008-3009. szoba
Kapcsolattartó: dr. Tasnádi Zita
1132 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 203692125
E-mail: zita.tasnadi@gmail.com
Fax +36 13490145
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Északdunántúli Vízmű Zrt.
Sárberek 100., 132. szoba
Kapcsolattartó: Gátvölgyi Imréné, Székely Lászlóné
2801 Tatabánya
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MAGYARORSZÁG
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Víz

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Villamos energia beszerzése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Ajánlatkérő mindenkori működési területe Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyében.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
Ajánlatkérő által üzemeltetett fogyasztási helyek részére 30 GWh - 15 % mennyiségű villamos energia teljes
ellátás alapú szerződés keretében történő adásvétele 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09310000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Változatok elfogadhatók
Nem

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség
30 GWh - 15 % mennyiségű villamos energia
becsült költség héa nélkül 530 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jog (opciók)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Kezdés: 1.1.2011 Befejezés 31.12.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér a dokumentációban foglaltak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a fogyasztott villamos energia ellenértékét az összes fogyasztási hely együttes tárgyhavi
fogyasztásnak megfelelően havonta, a teljesítést követően 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A §-ában bekezdésében írtak irányadóak.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások
teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §
(1) bekezdésben vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek valamelyike fennáll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, vagy
62. § (1) bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
A Kbt. 63.§ és 63/A.§ alapján a Kbt 193.§-ban foglaltak figyelembevételével.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i).
— banki igazolásai szerint számláján 2009.01.01. óta sorban állás nem fordult elő (AJ és ALV),
— a 2009. évi, a közbeszerzés tárgyával egyező (feljogosított fogyasztóknak értékesített villamosenergia)
forgalma összesen eléri a nettó 1,5 milliárd forintot (AJ vagy ALV),
— A 2008. vagy 2009. évi mérleg szerinti eredménye közül legalább az egyik nem negatív, továbbá mindkét
évben (2008. és 2009.) saját tőkéje magasabb, mint az alaptőke (AJ és ALV).
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi számlavezető pénzintézet 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy:
— mióta vezeti a bankszámlát,
— számláján 1.1.2009. óta sorban állás előfordult-e,
— a 2009. évi közbeszerzés tárgyával egyező (feljogosított fogyasztók részére történő villamosenergia
értékesítés) forgalmáról szóló nyilatkozata,
— 2008. és 2009. évi mérlege és eredménykimutatása (egyszerű másolatban).

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i) :
— az előző két évből (2008. és 2009.) be tud bemutatni évente legalább 1 db, minimum 15 GWh éves
mennyiségű feljogosított fogyasztó részére történő villamosenergia értékesítésre vonatkozó referenciát (AJ vagy
ALV).
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— a Kbt. 68. § (1) a-b) pontja szerint előző két év (2008. és 2009.) villamos energia értékesítésének
bemutatása a 67.§ (1) a) pontjában foglalt tartalommal (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél neve, a szállítás tárgya, a szállítás mennyiségére utaló adat /GWh/ és az ellenszolgáltatás összegének
megjelölésével).

III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve
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A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Igen
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az
elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet 18.§-ban foglaltaknak megfelelően
a további információk a dokumentációban kerülnek részletezésre.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 19.7.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
19.7.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19.7.2010 - 10:00
Helyszín
Északdunántúli Vízmű Zrt. (H-2801 Tatabánya, Sárberek 100. tárgyaló).
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen
Az ajánlatok bontásán az ajánlattevők, az ajánlatkérő és az általuk meghívottak lehetnek jelen.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Igen
2011. augusztus
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Igen

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Az eredményhirdetés ideje: 9.8.2010 (14:00),
Helye: Északdunántúli Vízmű Zrt., MAGYARORSZÁG 2801 Tatabánya, Sárberek 100. tárgyaló.
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2.) A szerződéskötés időpontja: 30.8.2010 (10:00),
Helye: Északdunántúli Vízmű Zrt., MAGYARORSZÁG 2801 Tatabánya, Sárberek 100. tárgyaló.
3.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira, valamint (3) bekezdésére
vonatkozóan. (Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. § 3/E.
pontjára és a Kbt. 65. § (4) bekezdésére)
4.) Nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az, aki nem rendelkezik a Magyar Energia Hivatal által kibocsátott villamosenergia-kereskedői
engedéllyel. Ajánlattevő vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó köteles csatolni a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes villamosenergia-kereskedői
engedélyt.
5.) Az ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát. 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 szintén csatolni kell.
6.) Az aláírási jogok ellenőrzése céljából az ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni 60 napnál nem régebbi
cégkivonatot egyszerű másolatban.
7.) Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
8.) Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 83. §-a szerinti teljes körben lehetőséget biztosít.
9.) Az ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg: nettó 530 000 000 HUF/év.
10.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
A dokumentáció átvehető a Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda székhelyén személyesen, vagy meghatalmazott
útján, munkanapokon 9:00-11:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra
között, illetőleg a Kbt. 54. § bekezdésben foglaltaknak megfelelően megkérhető.
A dokumentáció térítésmentesen, teljes terjedelmében elérhető a www.edvrt.hu weboldalon az aktualitások/
közbeszerzés/villamosenergia-beszerzés-2011 menüpont alatt.
11.) A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kbt. 63. § (4) bekezdése esetén az ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést.
12.) Annak biztosítása érdekében, hogy ajánlatkérő eleget tudjon tenni a Kbt. 99/A. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének, nyertes Ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően köteles megjelölni azon gazdálkodó
szervezeteket, melyek felett a nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol,
vagy amely a nyertes ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol.
13.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint
kérhetnek.
14.) Jelmagyarázat:
— (AJ és ALV): Ajánlattevőnek és a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
minden alvállalkozónak külön-külön is eleget kell tennie a feltételnek,
— (AJ vagy ALV): Ajánlattevő és a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
minden alvállalkozó együttesen is teljesítheti a feltételt.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
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E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367777
Fax +36 13367778
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367777
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
4.6.2010
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