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Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati intézmények, társaságok, a hivatal és a közvilágítás villamos energia beszerzése
kapcsán korábban a 134/2006. (VI. 22.) és a 164/2006. (IX. 14.) számú határozatban született dön-
tés a versenypiacra történő kilépésről.

A 2006. év végén lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertese az ELMIB Első Magyar
Infrastruktúra Befektetési Zrt. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.), aki 2007. február 1-től 12
hónapon keresztül szállította az energiát.

Tekintve, hogy az elmúlt évben a villamos energia liberalizációja kapcsán jelentős jogszabályi
változások történtek, illetőleg a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
végrehajtására, valamint a rendszerhasználati díj szabályozására vonatkozó kormányrendelet
megalkotása késett, az újabb árambeszerzésünk közbeszerzési eljárását el kellett halasztani. Az
átmeneti időszakra a korábbi szállítóval, az ELMIB Zrt.-vel 5 hónap időtartamra kötöttünk
szerződést.

Jelen előterjesztés mellékleteként a tervezett közbeszerzési eljárás indításához szükséges – a
169/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Helyi Közbeszerzési Szabályzat
szerint készített – Beszerzési Célokmány kerül Önök elé, amely a közbeszerzésekről szóló többször
módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján részletesen tartalmazza a megvalósítás jogi és
pénzügyi kereteit, ütemezését, a résztvevő személyeket és feladatkörüket, valamint a lebonyolítás
módját. A Beszerzési Célokmányhoz mellékeltük eljárást megindító felhívást, mely a Közbeszerzési
Szerkesztőbizottság jogi lektorálása kapcsán módosulhat.

A beszerzés árubeszerzésnek minősül, s a becsült értéke alapján a közbeszerzést a Kbt. IV. fejeze-
te (közösségi eljárási rend – alsó értékhatára nettó 53 mFt) szerint kell lebonyolítani, melynek során
hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell alkalmazni.

Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57. § (2) bekezdésének b) pontja szerint az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a felhívásban szereplő rész- és alszempontok szerint.

A közbeszerzési eljárásban a villamos energia szállítására 24 hónap időtartamot terveztünk.

Az eljárás lebonyolítását a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társasága végzi,
aki biztosítja a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés és melléklete alapján kérem, hogy a Beszerzési Célokmány elfogadásával döntse-
nek a közbeszerzési eljárás indításáról.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület a „Gödöllő város villamos energia beszerzés (2008.)” projekt közbeszerzési

eljárásának indítását a mellékelt Beszerzési Célokmány elfogadásával jóváhagyja.

Gödöllő, 2008. április 23.

Dr. Gémesi György
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az előterjesztés melléklete

B E S Z E R Z É S I  C É L O K M Á N Y

A Helyi Közbeszerzési Szabályzat alapján

1. A beszerző/ajánlatkérő

 megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
címe: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

2. A beszerzés

megnevezése: Gödöllő város villamos energia beszerzés

tartalma:
Gödöllő város feljogosított fogyasztási helyei részére a magyar átviteli há-
lózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos
energia versenypiaci beszerzése teljes ellátásalapú szerződés keretében, me-
netrendadási kötelezettség nélkül - Kereskedelmi (szállítási) Szerződés kere-
tében.

jellege: árubeszerzés

eljárásának megnevezése:
a Kbt. IV. fejezet szerinti (közösségi eljárási rend) nyílt közbeszerzési eljárás

3. A beszerzés teljesítésének

 Időpontja: 2008. július 1-től számított 24 hónap

helye: Gödöllő város belterülete, önkormányzati intézmények, társaságok, hivatal és
közvilágítás

4.  A beszerzés költsége

A beszerzés becsült nettó költsége:
áramdíj ~ 98.200 e Ft/év

A beszerzés értékét növelő költségösszetevők (adó, vám, illeték,
közműfejlesztési hozzájárulás, tervezés, műszaki ellenőrzés, stb.) fel-
merülésük időpontjának részletezése:

VET által előírt költségek: zöld energia díja, energia
adó, szénfillér stb.
Rendszerhasználati díj: elosztói alapdíj, elosztói teljesít-
ménydíj, elosztói forgalmi díj, elosztói veszteség, rend-
szerirányítás stb.  ~ 61.000 e Ft/év

A beszerzés becsült nettó összköltsége: ~ 159.200 e Ft/év

5.  A fedezet biztosítása

A beszerzési költségek biztosítója, fedezete, valamint több fedezet-biztosító esetén költség-
megoszlása:

A pénzügyi fedezet Gödöllő Város Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében a
működési kiadások között biztosításra kerül.
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A fedezet rendelkezésre bocsátásának módja, biztosítéka:
Pénzügyi teljesítés a szerződésben rögzített feltételek szerint, havi számlázással történik.

6. A beszerzés célja és szükségessége, műszaki gazdasági és jogi meghatározása, indokolása:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) szabályozza a villamos
energia szabad piacon történő beszerzését.
Ennek a beszerzési formának az anyagi megtakarításon túlmenően további előnyei
- Alkudható ár: nem hatósági áron, hanem a kereskedő és a fogyasztó közti alkuval

(közbeszerzéssel) kialakított áron lehet áramot venni.
- Biztos megtakarítás: a versenypiaci villamosenergia-árnak legalább éves átlagban

alacsonyabbnak kell lennie a közüzemi árnál, ez biztos megtakarítást jelent.
- Több szállító: a versenypiacon bármikor, akár éven belül is lehet kereskedőt váltani,
sőt, egyidejűleg több kereskedőtől is beszerezhetik a szükséges villamos energiát.
Versenyeztetni lehet a kereskedőket a legkedvezőbb árért és szolgáltatási feltétele-
kért.

- Kedvezőbb szerződéses feltételek: a versenypiaci szerződések megegyezésen, kon-
szenzuson alapulnak.

- Több szolgáltatás: a versenypiaci kereskedő általában több szolgáltatást nyújt, ked-
vezőbb feltételekkel.

- Érzékenyebb ár: a közüzemi ár általában félévente vagy évente változik, míg a ver-
senypiaci ár gyakrabban is alkalmazkodhat az aktuális feltételekhez.

- Szigorúbb szabályok: a versenypiacon szigorúbbak a nagyfogyasztók menetrendadási
szabályai, mint a közüzemben.

7. A beszerzés ütemezése:

ajánlati felhívás megküldése KÉ felé 2008. április 30.

részvételi határidő május 16. 1000 óra

részvételi jelentkezések bírálata, Értékelő Bi-
zottság ülése május 20. 1400 óra

részvételi szakasz eredményhirdetése, ajánlati
felhívás átadása/megküldése május 22. 1000 óra

ajánlattételi határidő június 9. 1000 óra

ajánlatok értékelése, Értékelő Bizottság ülése június 12. 1400 óra

eredményhirdetés június 17. 1000 óra

szerződéskötés június 26. 1000 óra

a beszerzés időtartama/véghatárideje 2008. július 1. – 2010. június 30.
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8. Dokumentáció

A beszerzés előkészítéséhez, megvalósításához, lebonyolításához szükséges

· hatósági engedélyek és szakhatósági hozzájárulások, szakvélemények: -

· rendelkezésre álló terv- és iratdokumentációk: -

· előzetes megállapodások, szerződések, kötelezettségek: -

9.  A tervezett közbeszerzési eljárás ismertetése

A beszerzés becsült értékére tekintettel a közbeszerzésekről szóló többször módosított
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) IV. fejezete szerinti, közösségi eljárási rend szerinti köz-
beszerzési eljárást szükséges lebonyolítani, a Kbt. illetőleg a Gödöllő Város Képviselő-
testülete 169/2004. (VI. 24.) számú határozatával elfogadott Helyi Közbeszerzési Sza-
bályzat előírásainak figyelembe vételével.
A beszerzés árubeszerzésnek minősül; az alkalmazott eljárási fajta a gyorsított meghívá-
sos eljárás. Az eljárást megindító hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában ille-
tőleg tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben kerül közzétételre.

Az eljárás során a benyújtott ajánlatok elbírálása a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása szempontja alapján törté-
nik.

a felhívás: a részvételi felhívás jelen Beszerzési Célokmány melléklete

az ajánlatok elbírálásával kapcsolatos részletes szempontokat tartalmazó iratok:
a melléklet szerinti felhívás.

a beszerzésre megkötendő szerződés(ek) tervezetei:
Az ajánlati felhívási dokumentáció részeként az ajánlattevők részére kiadásra kerül.

A beszerzési eljárással kapcsolatos részletes információkat a fenti dokumentációk tartal-
mazzák, jelen Beszerzési Célokmány mellékletként történő csatolásával.

10. A résztvevő személyek

A beszerzés előkészítését és lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi.

A közbeszerzési eljárás keretében beérkező ajánlatok elbírálását, valamint az eljárást lezáró
döntés előkészítését az Értékelő Bizottság végzi.

Az Értékelő Bizottság tagjai:
Dr. Krassay László Alpolgármester
Dr. Hentz Károly Pénzügyi Bizottság elnöke,
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke
Dr. Fábián Zsolt Önkormányzati Főtanácsadó
Tengelits István Városüzemeltetési Iroda vezetője
Dr. Kiss Árpád Hatósági Iroda vezetője - jogi közreműködő
Polgár Ferencné Városüzemeltetési Iroda - közbeszerzési referens
Farkas Antalné Villamos Energia Társaság - külső szakértő
Csányi István Villamos Energia Társaság - hivatalos közbeszerzési tanácsadó

összesen 9 fő

Az eljárást lezáró döntést a polgármester hozza meg.
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A megkötött szerződések teljesítés-ellenőrzésében résztvevő szervezet:

A szerződés teljesítésének ellenőrzését a Kbt. 308. § szerinti szervezeteken kívül a Polgár-
mesteri Hivatal Költségvetési Irodája a társirodák, valamint az érintett intézmények és ön-
kormányzati társaságok végzik.

11. A beszerzés teljesítésének, a teljesítés biztosításának és ellenőrzésének részletes feltételei:

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását Megbízási szerződés alapján az Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület Villamos Energia Társasága (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) végzi a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája közreműködésével, melyek feladata a köz-
beszerzési eljárás, a szerződéskötés lebonyolítása, a beszerzés teljesítésének ellenőrzése,
pénzügyi elszámolás elkészítése.

12. Egyéb információk:

A beszerzés Gödöllő Város Önkormányzatának 30/2008. (II. 28.) számú határozatával elfo-
gadott 2008. évi összesített közbeszerzési tervében a 2. sorszám alatt szerepel.

Gödöllő, 2008. április „     .”
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a beszerzési célokmány melléklete
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg                                 Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSA

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név:
Gödöllő Város Önkormányzata
Postai cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Város/Község:
Gödöllő

Postai irányító-
szám: 2100

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Városüzemeltetési Iroda III. emelet 306.
Címzett:

Telefon: +36 28 529 238

E-mail: Fax: +36 28 529 256

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
X  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
a következő címen szerezhetők be:

X Azonos a fent említett kapcsolattartási pont-
tal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási pont-
tal/pontokkal
- Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szö-
vetségi hatóság, valamint regionális és helyi
szerveik
 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

X Regionális vagy helyi hatóság
 Regionális vagy helyi iroda/hivatal
 Közjogi szervezet
 Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi
szervezet
 Egyéb (nevezze meg):

X Általános közszolgáltatások
 Védelem
 Közrend és biztonság
 Környezetvédelem
 Gazdasági és pénzügyek
 Egészségügy
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
 Szociális védelem
 Szabadidő, kultúra és vallás
 Oktatás
 Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Villamos energia beszerzés - Gödöllő

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a köz-
beszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás b) Árubeszerzés X c) Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategóriaKivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által meg-
határozott követelményeknek
megfelelően

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

X

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellék-
letében)

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Gödöllő Város közigazgatási
területe.
NUTS-kód HU102

A teljesítés  helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           X                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy  hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: -

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 (amennyire lehetséges):  -

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Kereskedelmi (szállítási) szerződés: Gödöllő Város feljogosított fogyasztási helyeinek részére,
a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos
energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kö-
telezettség nélkül.
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 40.10.00.00-3

További tárgy(ak)

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen X nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szük-
ség szerint több példány használható) igen nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre egy vagy több részre valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

Gödöllő Város feljogosított fogyasztási helyeire, valamint a város közvilágítására összesen
4,57 GWh/év mértékben villamos energia, amely 40% opciót tartalmaz.

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  Pénznem:

VAGY:    és    között         Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen X nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: A II.2.1 pontban meghatározott helyekre a megadott mennyiség
40%-ának megfelelő villamos energia
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: a szerződés teljes időtartama alatt.
hónapokban: vagy    napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  vagy:  és   között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy    napokban:   (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy  napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:  kezdés 01/07/2008 (nap/hó/év)
               befejezés 30/06/2010 (nap/hó/év)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított mennyiség bruttó vételár 20%-a.
Túlfogyasztás és alulfogyasztás kötbére a dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A Kbt. 305. §-nak megfelelően kiállított számla ellenében történik.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben)

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére  egyéb különleges feltételek? igen nem X
(adott esetben)

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet sem részvételre jelentkező, sem alvállalkozó, sem a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében és a Kbt. 67. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet, akinek esetében a
Kbt. 60. § (1) a) – i) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. Továbbá az eljárásban
nem lehet sem részvételre jelentkező, sem alvállalkozó, akinek esetében a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meg-
haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az sem, akire a Kbt. 61. § (1) bekezdé-
sének a)–c) pontjaiban foglaltak, valamint a 62.§ (1) bekezdésben foglaltak vonatkoznak.

Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
Az előző pontban felsorolt kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkező, a közbeszer-
zés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 136. §
(3) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 63. § szerint és a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztató-
ja alapján köteles az igazolásokat, nyilatkozatokat a részvételi jelentkezésében benyújtani,
illetve megtenni.
A csatolandó cégkivonatnak a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbinek kell
lennie. Ajánlatkérő előírja, hogy az igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredetinek, vagy hite-
lesített másolatnak kell lenniük.
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet a
Kbt. 63. § (7) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a fent megjelölt kizáró
okok hatálya alá.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Valamennyi számlavezető pénzintézettől
származó (eredeti, vagy hitelesített másolat)
– az ajánlattételi határidőt megelőző 60 nap-
nál nem régebbi keltezésű – nyilatkozat az
ajánlattevő fizetőképességének megállapítá-
sára az alábbi tartalommal:

a. pénzintézetnél vezetett összes pénzfor-
galmi jelzőszám;

b. mióta vezeti bankszámláját,
c. bankszámláján az elmúlt egy év során

volt-e 30 napot meghaladó sorban álló
tétel.

P/2. Részvételre jelentkező vagy a közbe-
szerzés értékének 10%-át meghaladó mérték-
ben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilat-
kozzon az előző háromévi (2005, 2006;
2007,) teljes forgalmáról és ugyanezen idő-
szakban a közbeszerzés tárgyának (villamos
energia szállítása) forgalmáról.
P/3. Az előző három gazdasági év (2004,
2005, 2006) cégbírósághoz érkeztetett bé-
lyegzővel ellátott, számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának becsatolása eredeti
vagy hitelesített másolati példányban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Alkalmatlan a részvételi jelentkező vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
P/1. Ha bármely számlavezető pénzintézettől
származó nyilatkozat tartalma szerint számlá-
ján az elmúlt egy évben 30 napot meghaladó
sorban állás fordult elő.
P/2. Ha az elmúlt három gazdasági évben
(2005, 2006; 2007,) a forgalma és ezen belül
a közbeszerzés tárgyából (villamos energia
szállítása) származó nettó árbevétele össze-
sen nem haladta meg a nettó 110 millió forin-
tot.
P/3. Ha az elmúlt három gazdasági évben (2004,
2005, 2006) mérleg szerinti eredménye egymást
követő két év során negatív volt. Részvételre
jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvál-
lalkozó a P/1. és P/3. alkalmassági feltételnek
külön-külön, a P/2. feltételnek együttesen kell,
hogy megfeleljenek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkező és a Kbt. 105. § (1)
bek. b) pontja szerinti alvállalkozók műszaki,
illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi
dokumentumok benyújtásával kötelesek iga-
zolni:
Részvételre jelentkező nyilatkozat formájában
ismertesse a részvételi határidőt megelőző 36
hónap legjelentősebb villamos energia szállí-
tásait. A részvételi határidőt megelőző 36 hó-
nap során történt teljesítésről minimum egy
db referenciaigazolás vagy nyilatkozat csato-
lása szükséges, a Kbt. 68. § (1) bekezdése
szerint, jelen beszerzés tárgyában. Az igazo-

Az  alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A szerződés teljesítésére alkalmatlan az a
részvételre jelentkező [illetve a Kbt.  105. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó],
aki a részvételi határidőt megelőző 36 hónap
során nem rendelkezik a teljesítés tárgyával
azonos (villamos energia szállítás), minimum
1 db legalább 4 GWh vagy  nettó 100 millió
forint értékű szállítási/kereskedelmi referen-
ciával.
A részvételre jelentkező és a Kbt. 105. § (1)
b) pontja szerinti alvállalkozó együttesen kell,
hogy megfeleljenek.
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lásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell
legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő
másik fél megjelölését, a szállítás tárgyát, to-
vábbá az ellenszolgáltatás összegét vagy a
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölését.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem X

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét
és képzettségét? igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos X A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Ajánlatkérő részéről megszületett döntés alapján új közbe-
szerzésben kell kiválasztani a villamosenergia szállítót, a
jelenlegi szerződés 2008. június 30-án lejár, ugyanakkor a
rendelkezésre álló idő alatt nem lehetséges nyílt eljárás
lebonyolítása, az ellátásnak folyamatosnak kell lenni, ezért
kerül sor a gyorsított eljárás alkalmazására.

Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen nem

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd



- 14 -

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

Létszám
VAGY: minimum               és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint     X

         X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan
nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben
meghatározott szempontok

Részszempont

1. Villamos energia ára (Ft/kWh)
1.1. Intézmények
1.2. Közvilágítás

2. Túlhasználat kötbére százalékban (ma-
ximum 130% - előny a kisebb)

3.  Alulhasználat kötbére százalékban
(maximum 50% - előny a kisebb)

Súlyszám

80
50
30
10

10

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem X

Ha igen,  további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: (nap/hó/év)
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IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzé-
sének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:    / / (nap/hó/év)                  Időpont:

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):     Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 16/05/2008 (nap/hó/év)                                                                 Időpont: 1000

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: 22/05/2008 (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

     X

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

                      -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:  (nap/hó/év )                                                                     Időpont:

Hely (adott esetben):

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen nem

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen X nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2010

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen nem X

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási
alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét (teljes körben) akár többször is biztosítja.
2) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának felté-telei:

Dátum:  16/05/2008   (nap/hó/év) Időpont: 10:00 óra
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Helyszín:  az ajánlatkérő I.1. pontban megjelölt székhelyén
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 110. § (2) be-
kezdésben meghatározott személyek.

Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja:
Dátum:  22/05/2008   (nap/hó/év) Időpont: 10:00 óra

3) A részvételi jelentkezéseket három (egy eredeti és kettő másolat) példányban, roncsolás nél-
kül nem bontható kötésben (lefűzve, szalaggal átkötve, a szalagot leragasztva és lebélyegez-
ve), az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult vagy az általa
írásban, a részvételi jelentkezésben csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott kézjegyével
ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani a részvételi felhí-
vásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt csomagon "Közbeszerzés – villamos energia
beszerzés, 2008. 05.16-án 10:00 óra előtt tilos felbontani" megjelölést kell feltüntetni. A
részvételi jelentkezésen szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés
esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. A részvételi jelentkezéseket, az oldalszámokat
is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.

4) A részvételi szakaszban dokumentáció nem készült. Az ajánlati szakaszban dokumentáció
készül, amelyben a dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A doku-
mentáció másra nem ruházható át.

5) További információért a részvételre jelentkező írásban fordulhat Ajánlatkérőhöz a Kbt. 103.
§ alapján, melyre a válaszok a beadást megelőző negyedik naptól állnak rendelkezésre az I.1.
címen, vagy telefaxon is kérhető.

6) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, illetve annak visszalépése esetén, amennyiben hirdet má-
sodikat, akkor a másodikkal köti meg a szerződést.

7) Amennyiben a részvételre jelentkező a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel és jelen
felhívás a minősítési szempontoknál szigorúbb feltételeket határoz meg, úgy a részvételre je-
lentkezőnek alkalmasságát jelen felhívás szerint kell igazolnia.

8) A jelentkezések összeállításával kapcsolatos összes költség a jelentkezőt terheli.

9) A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) és b) pontjai vala-
mint a Kbt. 105. § (3) bekezdés vonatkozásában (nemleges válasz esetén is).

10)  A részvételre jelentkezőnek jelentkezéséhez csatolnia kell:
· az aláíró személy aláírását igazoló eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási

címpéldányát,
· a Magyar Energia Hivatal által kiadott (vagy azzal egyenértékű) kereskedői engedély

eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát,
· a rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződést vagy amennyiben más

ilyen mérlegkörhöz, mint almérlegkör felelős csatlakozott, a hatályos szerződést csa-
tolja, melynek alapján jogosult mérlegkör felelősként eljárni;

11) A pontozás úgy történik, hogy az 1. bírálati szempont esetében az adott szempontból leg-
jobb ajánlat (és ajánlattevő) kap 10 pontot, majd a többi vizsgált ajánlat annyi százalékkal
kap kevesebb pontot, amennyi százalékkal eltér a legjobbhoz képest. A legalacsonyabb adha-
tó pontszám a nulla. A 2. és 3. szempont esetében a legmagasabb kötbér (130%, ill. 50%)
nulla pontot kap, és amennyi százalékkal kedvezőbb a többi ajánlat adott tartalmi eleme a
legrosszabbhoz képest, annyi százalékkal kap kedvezőbb pontszámot (a legmagasabb pont-
szám 0%-os kötbér esetén 10 pont).

12)  Ajánlatkérő az ajánlati szakaszban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, mely-
nek összege 5 millió Ft (azaz ötmillió forint). A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint
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teljesíthető. Készpénz esetén befizetése (átutalása) az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Rt-nél ve-
zetett 12001008-00155330-00100004 számú számlájára. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb
az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani, és az ajánlati kötöttség ideje alatt kell
érvényben maradnia.
Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték felhívásban és a dokumentációban
megjelölt módon való szolgáltatása és annak az ajánlat mellékleteként hiteles igazolása. Az
ajánlati biztosíték szolgáltatásának igazolása a benyújtási határidő lejárta után nem pótolha-
tó. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérí-
tést, illetve kamatot nem fizet.

13) A részvételre jelentkezőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, doku-
mentumot és okiratot az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. (1062 Budapest,
Bajza u. 52.) által hitelesített magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85
Város:Budapest Postai irányítószám:1024  Ország:Magyar

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax:

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város: Postai
irányítószám:

Ország:

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:Margit krt. 85.

Város:Budapest Postai irányítószám:1024  Ország:Magyar

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax:

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 30/04/2008 (nap/hó/év)
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