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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46533121Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:18933/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

2022. ÉVI VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001224092021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 11385174205

Gagarin Utca 52 33831/58

Miskolc HU311 3534

Frózsi Béla

frozsi.bela@miho.hu +36 703305022

http://www.miho.hu/

Igen

Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt.

13778749205

Petőfi Sándor Út 1-3.

Miskolc HU311 3530

Beke Tibor
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46370998Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46519306Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46514912Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46516451Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

beke.tibor@miskolcholding.hu +36 302791635

http://www.miskolcholding.hu/

Nem

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

11072315205

Szondi György Utca 1. szám

Miskolc HU311 3527

Feledy Péter

feledy.p@mvkzrt.hu +36 703396957

http://www.mvkzrt.hu/

Nem

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű 
Társaság

13546904205

József Attila Utca 78

Miskolc HU311 3527

Varga Csaba

varga.csaba@miviz.hu +36 303479803

http://www.miviz.hu/

Nem

Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű 
Társaság

14140549205

Pazár István Sétány 1.

Miskolc HU311 3519

Szabó Katalin

szabokatalin@miskolcifurdok.hu +36 704508399

http://www.miskolcifurdok.hu/

Nem

Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit 
Kft.

23981344205
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Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46509125Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46358200Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46340491Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím: Görgey Artúr Út 19

Miskolc HU311 3530

Kiss Zsolt

kiss.zsolt@miskolcivsz.hu +36 303580412

http://www.miskolcivsz.hu/

Nem

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit 
Kft.

18423121205

Kis-Hunyad Utca 9.

Miskolc HU311 3525

Petró Anita

petro.anita@mikom.hu +36 704316178

http://www.minap.hu/

Nem

MiProdukt Kft. 11078139205

Blaskovics Utca 22

Miskolc HU311 3526

Balázsné Szabó Dorisz

szabo.dorisz@miprodukt.hu +36 204199910

http://www.miprodukt.hu/

Nem

Miskolci Városgazda Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

20643522205

Győri Kapu 48-50.

Miskolc HU311 3531

Ragó Zita

rago.zita@varosgazda.hu +36 303396547

http://www.varosgazda.hu/

Nem
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Közös ajánlatkérők képviseletére 

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

MáriaKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46320716Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46560455Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46516711Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 23862474205

Déryné Utca 1

Miskolc HU311 3525

Szobota Péter

szobota.peter@mnsz.hu +36 707046640

http://www.mnsz.hu/

Nem

Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű 
Társaság

24364577205

Egyetem Út 2.

Miskolc HU311 3515

Simon Zoltán

simon.zoltan@misport.hu +36 303852288

http://miskolcisportcentrum.hu/

Nem

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

23834936205

Győri Kapu 27/A.

Miskolc HU311 3531

Kárpáthy Zoltán

muszak@miskolcikulturaliskozpon
t.hu

+36 209161074

https://www.miskolcikulturaliskozpont.hu/

Nem

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 23834967205

Fábián Utca 6/A

Miskolc HU311 3525

Majoros Anna

majoros.aniko@mso.hu +36 704565445

https://www.mso.hu/

Nem
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46555397Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46200177Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46200177Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46340448Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

jogosult:

II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 15350844205

Görgey Artúr Utca 11

Miskolc HU311 3530

Csacsovszki Ottóné

csacsovszkine@rfmlib.hu +36 706352516

http://www.rfmlib.hu/

Nem

MiReHu Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

24676658205

József Attila Utca 65

Miskolc HU311 3527

Fintor Zsuzsanna

fintor.zsuzsanna@mirehu.hu +36 706839772

https://mirehu.hu/

Nem

REGIHU-HEJŐPAPI Regionális 
Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság

26214973205

Külterület

Hejőpapi HU311 3594

Galyas Szabina

info@regihu.hu +36 709027640

https://regihu.hu/

Nem

Herman Ottó Múzeum 15350851205

Görgey Artúr Utca 28.

Miskolc HU311 3529

Páll Gergely

pall@hermuz.hu +36 709432921

http://www.hermuz.hu/
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A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17808358Fax:+36 17873280Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46562276Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46502572Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Miskolci Önkormányzati Rendészet 15813248105

Győri kapu 27/b.

Miskolc HU311 3531

Arnóczki Ágnes

arnoczki.agnes@mior.hu +36 706804494

http://www.mior.hu/

Nem

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény

15825304205

Arany János Utca 37.

Miskolc HU311 3530

Székely Henritett

szekely.heni@meszegyi.hu +36 206617561

http://www.segitmiskolc.hu/

Nem

Peterdi Ügyvédi Iroda 18196669242

Síp Utca 6

Budapest HU110 1075

Peterdi Anikó

peterdi.aniko@t-online.hu

http://www.miho.hu/

Igen

Nem
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09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224092021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.miho.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17808358Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224092021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció
Igen

Nem

Nem

Igen

Peterdi Ügyvédi Iroda 18196669242

Budapest HU110 1135 Magyarország

Szent László u. 3/c, 3. ajtó

Peterdi Anikó

peterdi.aniko@t-online.hu +36 17873280

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Gazdasági társaság

Egyéb tevékenység:

Hőenergia termelése, szállítása, elosztása

2022. ÉVI VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS

EKR001224092021
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

HUFPénznem:1 585 000 000Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

Az I.1 pontban megjelölt ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci beszerzése 2022.01.01 00:00 CET - 2022.12.31. 24:00 
CET közötti időszakra vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását és változatlan áron való továbbszámlázását (a 
rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes a kereskedőn keresztül érvényesíti ajánlatkérő(k)el szemben).

2022. ÉVI VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS

AA MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. és további 18 Ajánlatkérő Ajánlattételi Dokumentációban megjelölt 
telephelyei Miskolc város közigazgatási határain belül.

A MIHŐ Kft., a Miskolc Holding Zrt., az MVK Zrt., a MIVÍZ Kft., a Miskolci Fürdők Kft., a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit 
Kft., a MIKOM Nonprofit Kft., a MIPRODUKT Kft., a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft., a 
Miskolci Sportcentrum Kft., a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a MiReHu Nonprofit Kft., a REGIHU-HEJŐPAPI Kft., a Herman Ottó Múzeum, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet, és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény ajánlatkérők (továbbiakban: 
Ajánlatkérő vagy Ajánlatkérők) részére villamos energia versenypiaci beszerzése 2022.01.01 00:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET 
közötti időszakra vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását és változatlan áron való továbbszámlázását (a 
rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes a kereskedőn keresztül érvényesíti ajánlatkérő(k)el szemben). 
19 ajánlatkérő megjelölt csatlakozási pontjai részére villamos energia szállítása 2022.01.01 00:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET 
közötti időszakban, minimum 24.648.400 kWh, de maximum 35.212.000 kWh mennyiségben. Az Ajánlatkérők minimum 24.648.400 
kWh mennyiség vonatkozásában kötelezettséget vállalnak annak átvételére.  
A villamos energia megvásárlásával kapcsolatos feltételeket, továbbá a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a 
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki Leírása 
tartalmazza. 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) e) pont bekezdés alapján a villamos energia kereskedelem 
engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő, aki (amely) nem rendelkezik villamos energia kereskedelemre 
vonatkozó engedéllyel.  
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő érvényes és hatályos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított, az 
ajánlattétel időpontjában érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel rendelkezzen (az engedély fennálltát 
Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi). 
Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga 
után.  
Ajánlatkérő előírja továbbá azt, hogy ajánlattevőnek érvényes és hatályos Mérlegkör szerződése legyen a rendszerirányítói 
engedélyessel, ennek alapján jogosult legyen mérlegkör-felelősként eljárni.  Amennyiben a Mérlegkör szerződéssel az ajánlattevő nem 
rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt 
hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő jogosult a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében 
mérlegkör-felelősként eljárni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a rendszerirányítóval megkötött Mérlegkör szerződésről, vagy – ennek 
hiányában –a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében történő mérlegkör-felelősként vett eljárásra jogosító 
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1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.  
 
2) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a 76. § (5) bekezdés szerint 
ajánlatkérő számára a villamosenergia olyan áru, amely valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel 
meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja.  
 
3) Opció mértéke: az opció mértékét két fontos tényező indokolja. 
1. Az időjárás kiszámíthatatlansága: a villamosenergia fogyasztás hőmérséklet függő, a mostanában tapasztalható téli, átlagosnál 
hidegebb és a nyári, átlagosnál melegebb időjárás is nagymértékben növelheti a villamosenergia fogyasztását, azonban ennek 
előzetes meghatározása, ajánlatkérőtől független okból, kizárólag nagyfokú bizonytalansággal lehetséges. 
2. Működéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos bizonytalanság: a világjárványra tekintettel, előre nem láthatóak az állami intézkedések, 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

HUFPénznem:1 585 000 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

megállapodás megkötéséről, továbbá Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a rendszerirányítóval megkötött Mérlegkör 
szerződést, vagy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodását. 
Az Ajánlatkérő nem rendelkezik saját mérlegkörrel, ezért az ajánlattevőnek kötelezően biztosítani kell Ajánlatkérő csatlakozását az 
ajánlattevő saját mérlegköréhez. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

2022.01.01 2022.12.31

Nem

Nem

Igen

A II.2.4 pontban meghatározott mennyiség 10.563.600 kWh opciót tartalmaz.  
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés hatálya alatt a 10.563.600 kWh opciót részben vagy egészben átvegye. 

Nem

Nem
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III.1.2.1 A 321/2015. Korm. rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának 
napját (lásd VI.5. pont) közvetlenül megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, közbeszerzés tárgyából 
(villamos energia értékesítés) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, - attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
Ha az Ajánlattevő a III.1.2.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. 
 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Kizáró okok: 
•        Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
•        Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike 
fennáll. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
•        A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1–16. § 
rendelkezései szerint kell igazolni. 
 
•        A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. 
 
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján): 
•        Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem 
állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.
§ (1) bekezdés) 
•        Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be 
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) 
bekezdése) 
•        A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső 
alvállalkozót.  
•        Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 
321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok: 
•        az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, 
valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és 
benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

melyek a működésre és az üzemeltetésre gyakorolt hatásuk miatt, szintén ajánlatkérőtől független okból, kizárólag nagyfokú 
bizonytalanság mellett teszik csak lehetővé a villamosenergia mennyiség meghatározását. 
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Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd eljárást 
megindító felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának (villamos energia 
értékesítés) megfelelő – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon kiállított 
referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) eredeti, vagy egyszerű másolati példányban a következő tartalommal: 
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), helye, 
- a teljesítés tárgya, 
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,  
- a teljesítés mennyisége 
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. 
 
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a 
referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiséget. 
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a 
referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiséget. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. 
 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik.  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést. 
 
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más 
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt 
vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e 
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 
 
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 
 
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket 
nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni. 
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények 
(III.1.3.1) pontban előírt igazolásait. 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére: 
 
III.1.2.1 Ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan 
közbeszerzés tárgyából (villamos energia értékesítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri 
el az 705.000.000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek is a fent meghatározottaknak kell megfelelniük.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik.  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8) bek. alapján a Ptk. 6:419. § -ában foglaltak szerint kezesként felel az 
Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. 
 
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket 
nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni. 
 
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények 
(III.1.2.1) pontban előírt igazolásait. 
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Az ellenszolgáltatás teljesítése az Ajánlatkérő energiaátadási pontonkénti részletezést tartalmazó havonta – tételes és egységáras 
elszámolással – kiállított számla alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés figyelembevételével és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően banki átutalással történik, a számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidővel.  
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 
Jogszabályi hivatkozás: 
-        A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 
-        Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 164. §; 
-        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 
-        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 
III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három éves (36 hónapos) időszakra 
vonatkozóan összesen legalább 18.480.000 kWh mennyiségű villamos energia szállítására vonatkozó referencia igazolással / 
nyilatkozattal. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy az adott alkalmassági 
minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített mennyiség több szerződésből is teljesíthető. 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § 
(2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendeletben és a Dokumentációban foglaltak 
szerint. Az árlejtés várható időpontja 2021. november 17. Az elektronikus árlejtés végleges időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi az 
eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevőt értesíti, legkésőbb az árlejtés napját megelőző ötödik munkanapig. 

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem

Nem

Igen

Igen

2021.10.29 12:00

HU

2021.10.29 14:00

EKR

Igen
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1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 
2) Az ajánlati felhívás III.1.2)- III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! 
3) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk 
kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.  
4) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti 
meg a szerződést. 
5) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is 
elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell 
megtenni.  
6) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
7) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak 
8) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik. 
9) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET) 
10) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.  
11) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a 
Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
12) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk 
ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg. 
13) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel: 
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további 
körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a 
beszerzés tárgyát képező szolgáltatások esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a részajánlattétel biztosítása, a 
beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ezen túl ajánlatkérő rögzíti 
azt is, hogy az egységes, biztonságos, kiszámítható ellátást, továbbá a legkedvezőbb árak elérését, a hatékony felelős gazdálkodás 
érvényesülését a beszerzés egyben történő kezelése biztosítja. 
14) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri: 
14.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap) 
14.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap  
14.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap) 
14.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania.  
Az ajánlati ár tartalmazza a határkeresztezési díjat és a mérlegkör tagsági díjat. 
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a 
jövedéki adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 
járulékokat és költségeket. 
Nem tartalmazza továbbá a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 9-13. §-aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) 
Kormány rendeletben a megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése 
érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és 
szabályozásának költségét. 
Az Egységár a szerződés teljesítése során kötött, azaz a teljesítési időszak alatt állandó. 
14.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok 
tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást 
14.6. Ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés tervezet elfogadásáról. 
14.7. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy jogosult mérlegkör-felelősként eljárni vagy, hogy rendelkezik egy önálló mérlegkör alapítására 
jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt olyan hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő 
jogosult a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében mérlegkör-felelősként eljárni, valamint a rendszerirányítóval 
(MAVIR Zrt.-vel) kötött hatályos mérlegköri szerződést egyszerű másolatban vagy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos 
energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodását. 
14.8 Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes 
nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek 
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott 
példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát 
(mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, úgy az ajánlattevőnek az erről szóló nemleges nyilatkozatát 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Nem

Igen

Igen
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 

(A rendszer automatikusan tölti)2021.09.29

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

kell elektronikus űrlap formájában benyújtania. 
14.9 Az ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk – üzleti titkok – 
nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazva 
kell Ajánlattevőnek elhelyeznie. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni. 
 
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban!

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. §  
 
1) VI.3. További információk pont folytatása: 
 
15) Nem minősül szerződésmódosításnak az a körülmény, ha a felhívás II.2.4) pontjában (A közbeszerzés ismertetése) meghatározott 
kWh mennyiséget meg nem haladó mértékben, de a dokumentáció mellékletét képező intézményi listában nem szereplő új 
felhasználási helyen válik szükségessé a szolgáltatás teljesítése. 
16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143) 
17) Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 
felelni. 
18) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni. 
19) Ajánlatkérők az I.1) pontban megjelölt ajánlatkérők. A közbeszerzési eljárás során, az erre vonatkozó közös megállapodás alapján, 
a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. a jelen felhívás I.1) pontjában szereplő valamennyi intézmény nevében folytatja le a közbeszerzési 
eljárást. A közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések megrendelői pozíciójú aláírói a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft., és az 
általa képviselt fenti ajánlatkérők mindegyike. A közbeszerzési eljárásban viselt szerepüket, felelősség és jogkörüket a felek közötti 
együttműködési megállapodás rögzíti. 
20) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes 
adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli. 
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biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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