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HU-Békéscsaba: Villamos energia

2009/S 159-232083

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

 
Árubeszerzés

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Békés Megyei Vízművek Zrt., Dobozi út 5., Κapcsolattartó Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes,
HU-5600  Békéscsaba. Tel.  +36 302197387. E-mail nagyl@bekesvizmu.hu. Fax  +36 66528850.
További információk a következő címen szerezhetők be: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft., Maros u. 9. fsz 2.,
Κapcsolattartó Major Eszter, HU-1122  Budapest. Tel.  +36 12251585. E-mail eszter.major@vaninmc.com. Fax
 +36 12251585.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Békés Megyei Vízművek Zrt., Dobozi út 5.,
Vezérigazgatói Titkárság, Κapcsolattartó Filo György energetikai főelőadó vagy Dr. Jancsó Edina, HU-5600 
Békéscsaba. Tel.  +36 60523200-1212. E-mail gyfilo@bekesvizmu.hu, jancsoedina@bekesvizmu.hu. Fax  +36
66523238. URL: www.bekesvizmu.hu/energia.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: VANIN Vezetési
Tanácsadó Kft., Maros u. 9. fsz 2., Κapcsolattartó Major Eszter, HU-1122  Budapest. Tel.  +36 12251585. E-mail
eszter.major@vaninmc.com. Fax  +36 12251585.

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 szállítás a Békés Megyei Vízművek Zrt., a BÁCSVÍZ Zrt, valamint a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
részére.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelyei, fióktelepei és a központi üzemegységekhez tartozó közmű
létesítmények, és épület objektumok Békés, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben.
NUTS-kód: HU332.

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:

A Békés Megyei Vízművek Zrt., a BÁCSVÍZ Zrt, valamint a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. dokumentációban
megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerződés keretében villamos energia szállítása, teljes ellátás
alapú, fogyasztói menetrend adás nélkül, távleolvasós és profilos fogyasztási helyeken.

mailto:nagyl@bekesvizmu.hu
mailto:eszter.major@vaninmc.com
mailto:gyfilo@bekesvizmu.hu, jancsoedina@bekesvizmu.hu
www.bekesvizmu.hu/energia
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
09310000, 65310000.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9) Változatok elfogadhatók:
Nem.

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség:

49 GWh legfeljebb -30 % villamos energia szállítása az alábbiak szerint:
Békés Megyei Vízművek Zrt. részére: 23 GWh legfeljebb -30 %.
BÁCSVÍZ Zrt részére: 15 GWh legfeljebb -30 %.
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. részére: 11 GWh legfeljebb -30 %.

II.2.2) Vételi jog (opciók):
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

Kezdés: 1.1.2010. Befejezés: 31.12.2010.

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

Késedelmi és meghiúsulási kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő energiaátadási pontonkénti részletezést tartalmazó, havonta - tételes és átalányáras elszámolással
- kiállított, számla alapján, a teljesítéstől számított 30 napon belül, átutalással (az 1992. évi XXXVIII. törvényben
szabályozott módon) fizet (Kbt. 305.§ (3) bekezdés szerint).

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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: Ajánlattevő,
alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel /amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve
Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontban foglaltak fennállnak,
— Ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel/
amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak fennállnak,
— Ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel/
amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának,
továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek:



HL/S S159
20/08/2009      
232083-2009-HU  

Európai Közösségek – Vízügyi, energiaipari,
szállítási és távközlési ágazatok – Nyílt eljárás

3/6

 

 
20/08/2009       S159  
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Vízügyi, energiaipari,
szállítási és távközlési ágazatok – Nyílt eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/6

— az ajánlatban írásban kell nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, illetve 193.§ szerint,
— nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek), a közbeszerzés tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek a szerződéskötést követő nyolc napon belül kell csatolnia a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti hatósági igazolásokat, valamint a Kbt. 63. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni, hogy nem
tartozik a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá - figyelemmel a Kbt. 63/A. §-ában foglaltakra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
1)2007-2008. évi közbeszerzés tárgya (villamos energia szállítása) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozat.
[Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
2)A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója a hirdetmény feladását megelőző két, lezárt üzleti
évre (2007-2008.) vonatkozóan, amennyiben a letelepedésük szerinti ország joga ezt előírja. (Amennyiben
nincs ilyen előírás, akkor ajánlatkérő elfogadja a cégjegyzésre jogosultak, vagy a könyvelők (könyvvizsgálók)
nyilatkozatát az utolsó 2 (2007-2008.) lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva). ).
[Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
Az alkalmasság minimum követelménye(i).
(adott esetben):
1) Alkalmatlan, ha közbeszerzés tárgyára (villamos energia szállítására) vonatkozó árbevétele 2007-2008.
években összesen nem éri el a 2 milliárd forintot (áfa nélkül).
2) Alkalmatlan, ha mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző 2 lezárt üzleti év (2007-2008.)
valamelyikében negatív.
(III.2.3./1 esetén együttes megfelelés)
(III.2.2./ 2. esetén külön-külön megfelelés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és 10 % feletti
alvállalkozó, 2007-2008. évi, villamos energia szállítási teljesítéseinek ismertetése és a kapcsolódó referencia-
igazolások, vagy referencia-nyilatkozatok benyújtása.
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
(Kbt. 65. § (3) bekezdése). Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4)
bekezdése alapján igazolható. Fentiekkel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 4. § 3/D.
és 3/E. pontjaira.
Az alkalmasság minimum követelménye(i).
(adott esetben):
Alkalmatlan, ha az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó együttesen nem rendelkezik 2007-2008. években
összesen legalább 2 db, egyenként legalább 10 GWh/ szerződés méretű vagy minimum 250 000 000 HUF/
szerződés ellenértékű villamos energiaszállítási referenciával (Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pont, és 68.§.(1) és (3)
bekezdés szerint).

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
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III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve:
III.3.2) 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.
1.) Az ajánlatkérő nem folytathatja le az árlejtést, amennyiben egy érvényes ajánlat kerül benyújtásra;
2.) Az ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár vonatkozásában folytatja le;
3.) Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó információkat a dokumentáció tartalmazza;

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, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának
határideje: 5.10.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációkért: nem.

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő:
5.10.2009 - 11:00.

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 5.10.2009 - 11:00.
Helyszín: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. MAGYARORSZÁG 1122 Budapest Maros u. 9. fsz 2. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: igen
Kbt.80.§(2) szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:

Nem.

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?:
Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1. Hiánypótlás teljes körben biztosított.
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2. A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton az
ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától.
A hozzáférés adatai: www.bekesvizmu.hu/energia. A dokumentáció letöltését megelőzően az ajánlattevőnek
gyfilo@bekesvizmu.hu vagy jancsoedina@bekesvizmu.hu e-mail címekre regisztrációs bejelentkezést
kell küldeni. A regisztrációs bejelentkezésben közölni kell a dokumentációt letöltő szervezet nevét, címét,
képviselője megnevezését, fax-számát és e-mail címét. A regisztráció (a dokumentáció ajánlatkérőtől történő
beszerzése) az érvényes ajánlattétel feltétele, ezért szükséges a regisztrálás. Az ajánlatkérő a kiegészítő
információkat megküldi a regisztrált ajánlattevőknek, ezért szükséges a kapcsolattartó megnevezése és
elérhetőségeinek megadása.
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik közös ajánlattevő tölti le a dokumentációt.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az
ajánlattevő viseli.
3. 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.
4. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum
mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását is, a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.)
MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény előírásainak megfelelően.
5. Az ajánlat elkészítése során teljesíteni kell a Kbt. 70.§ (1)-(2), 71.§ (1), és 71.§ (3) bekezdésben foglaltakat.
6. Ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) és c) pont szerinti szervezetnek becsatolandó:
— az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi, a cégbíróság, vagy az Igazságügyi Minisztérium
szervezeti egységeként működő Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles), vagy
közhitelesen a közjegyző által kibocsátott cégkivonata (illetve cégmásolata, vagy cégbizonyítványa),
— el nem bírált változás bejelentő kérelme, vagy, amennyiben nincs ilyen, erre vonatkozó nemleges
nyilatkozata,
— aláírási címpéldány(oka)t, továbbá - adott esetben - meghatalmazás(oka)t.
Eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kell becsatolni, minden más irat, dokumentum,
nyilatkozat egyszerű másolati példányban is becsatolható.
7. Az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározott - forintban megadott - összeget a Magyar
Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a
hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbankban) történő megjelenésének napján érvényes hivatalos
devizaárfolyamán számítva kell érteni, a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében.
8. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt, Magyarországon letelepedettnek nem minősülő alvállalkozójának a Kbt.
60. (1) bekezdés és 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 63. § -ára
figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen
szervezetektől, hatóságoktól kell olyan tartalmú igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az
ajánlattevő és az alvállalkozók nem tartoznak a fenti kizáró okok hatálya alá.
9. Az ajánlatot folyamatosan oldalszámozva, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt
csomagolásban 5 (1 eredeti és 4 másolati) példányban kell benyújtani. (Ajánlatkérő elfogadja, a csak a
tartalommal rendelkező oldalak számozását is.) Az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy
a „Másolati” példány megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat
tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Ajánlat: Villamos energia szállítás a Békés Megyei Vízművek Zrt.,
a BÁCSVÍZ Zrt, valamint a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. részére” és „kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor
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bontható fel!” Az ajánlat részeként benyújtásra kerülő nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra jogosultak, vagy
az általuk meghatalmazott személyek cégszerű aláírásával kell csatolni.
10. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
a IV.3.8.) pontban meghatározott címen, a postázás és az ajánlatkérő normál postázási, iktatási rendje szerint,
az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni:
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből, késedelméből, sérüléséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
11. Eredményhirdetés: 3.11.2009 (11:00); szerződéskötés tervezett időpontja: 11.11.2009.
12. Érvénytelen, ha ajánlattevő nem nyilatkozik mérlegkör felelőséről, és nem csatolja MAVIR-ral kötött,
hatályos, ajánlattevő nevére szóló mérlegköri szerződését.
13. Érvénytelen, ha ajánlattevő nem nyilatkozik, hogy a kiegyenlítő energiát is figyelembe véve alkalmas
a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig megadott menetrend-adási kötelezettséggel teljes ellátás alapú
szerződés kötésére a Békés Megyei Vízművek Zrt., a BÁCSVÍZ Zrt, valamint a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
áramvételezési helyeire úgy, hogy az ajánlatkérő a tárgynap előtti munkanap 8:00 óráig pénzügyi kötelezettség
és konzekvenciák nélkül módosíthat a menetrenden.
14. Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén második legkedvezőbb ajánlattevővel történhet szerződéskötés, ha
eredményhirdetéskor kihirdetik (Kbt. 91. § (2)).
15. Az ajánlatok benyújtásának helye: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 1122 Budapest Maros u. 9. fsz 2.
tárgyaló.
— az ajánlattételi határidő lejártának napjáig munkanapokon 9:00-14:00 óra között, valamint az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között a felhívás „A” mellékletének III. pontjában a beadás helyeként
megjelölt helyen,
— az ajánlattételi határidő lejártának napján: 10:00-11:00 óra között a felhívás IV.3.7. pontjában a bontás
helyeként megjelölt helyen.
16. Békés Megyei Vízművek Zrt., a közbeszerzési eljárás során, az erre vonatkozó közös megállapodásuk
alapján, gesztorként eljárva képviseli az alábbi közös ajánlatkérőket:
— BÁCSVÍZ Zrt. és,
— MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések megrendelői pozíciójú aláírói Békés Megyei
Vízművek Zrt., és a fentiekben részletezett, általa képviselt további ajánlatkérők mindegyike. A közbeszerzési
eljárásban viselt szerepüket, felelősség- és jogkörüket a felek közötti együttműködési megállapodás rögzíti. A
dokumentáció ennek megfelelően adja meg az ajánlattevők számára szükséges információkat.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:

Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail kapcsolat@kozbeszerzesek-
tanacsa.hu. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 323.§.

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető:
Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail kapcsolat@kozbeszerzesek-
tanacsa.hu. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
18.8.2009.
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