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Magyarország-Sopron: Villamos energia
2016/S 134-241106
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Soproni Vízmű Zrt.
AK06872
Bartók Béla u. 42.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor, energetikus
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronivizmu.hu
I.1)

Név és címek
Aqua Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK16408
Timföldgyári út 4.
Mosonmagyaróvár
9200
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Gyimesi Ildikó
Telefon: +36 96577460
E-mail: aqua@aquakft.hu
Fax: +36 96577468
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aquakft.hu

I.1)

Név és címek
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
AK00563
Pápai út 41.
Veszprém
8200
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Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Gábor
Telefon: +36 88423222
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu
Fax: +36 88423061
NUTS-kód: HU213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bakonykarszt.hu
I.1)

Név és címek
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
AK16211
Kisfaludy utca 15/a
Nagykanizsa
8800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bofgán Tamás
Telefon: +36 93509540
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Fax: +36 93314279
NUTS-kód: HU223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dzviz.hu

I.1)

Név és címek
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
AK15618
Balatoni út 8.
Zalaegerszeg
8900
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kustán Gábor
Telefon: +36 92500361
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu
Fax: +36 92500303
NUTS-kód: HU223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaviz.hu

I.1)

Név és címek
Fejérvíz Zrt.
AK16215
Királysor sor 3-15.
Székesfehérvár
8000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kelemen Tamás
Telefon: +36 22535800
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E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu
Fax: +36 22315598
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fejerviz.hu
I.1)

Név és címek
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK20002
Csík Ferenc sétány 1.
Kaposvár
7400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 82321044
E-mail: info@viragfurdo.hu
Fax: +36 82321530
NUTS-kód: HU232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.viragfurdo.hu

I.1)

Név és címek
KAVÍZ – Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
AK16977
Áchim András utca 2.
Kaposvár
7400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82529995
E-mail: ugyfelszolgalat@kaviz.hu
Fax: +36 82529999
NUTS-kód: HU232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaviz.hu

I.1)

Név és címek
Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15641
Országút utca 4.
Győr
9025
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Ottó
Telefon: +36 96522600
E-mail: iktato@pannon-víz.hu
Fax: +36 96310833
NUTS-kód: HU221
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pannonviz.hu
I.1)

Név és címek
Vasivíz –Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
AK08308
Rákóczi F. utca 19.
Szombathely
9700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soós Tibor
Telefon: +36 94516200
E-mail: vasiviz@vasiviz.hu
Fax: +36 94516290
NUTS-kód: HU222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasiviz.hu

I.2)

Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://savesco.hu/hu/hasznos/palyazatok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II/2
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronivizmu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II/2
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
NUTS-kód: HU101
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronivizmu.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közmű szolgáltatások

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közmű szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 1.1.2017.– 31.12.2017. időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia.

II.1.2)

Fő CPV-kód
09310000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 1.1.2017.– 31.12.2017. időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés
keretében, amely legfeljebb 3 évben évenként 1–1 évre vonatkozóan meghosszabbítható.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
65310000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU232
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő(k) szék/telep-helyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények,
objektumok.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 1.1.2017.– 31.12.2017. időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés
keretében, ajánlatkérő(k) – Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Veszprém, Vas, Zala, és Somogy
megyékben található – székhelyei, telephelyei, fióktelepei, és a központi üzemegységeikhez tartozó közmű
létesítmények, és épület objektumok területén található fogyasztási helyei számára.

14/07/2016
S134
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 12

HL/S S134
14/07/2016
241106-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6 / 12

Teljes mennyiség: ajánlatkérő szerződéses időszakra vonatkozó tervezett villamos energia éves igénye
összesen 105 517 MWh + 50 %.
Cégnév: összesen (MWh/év):
— Aqua Szolgáltató Kft. 5 110,
— Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 14 083,
— Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 7 584,
— Fejérvíz Zrt. 17 506,
— Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 1 715,
— KAVÍZ – Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 6 248,
— Pannon-Víz Zrt. 19 016,
— Soproni Vízmű Zrt. 9 145,
— Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 14 592,
— Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 10 518
Összesen: 105 517.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes társaságok saját felhasználásuk vonatkozásában
önálló szerződést kötnek a dokumentációban meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevővel.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A lehetséges meghosszabbítások száma vagy: 1, vagy 2, vagy 3. A további szerződések tervezett ütemezése:
a dokumentációban meghatározottak szerint.

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A teljesítésre vonatkozóan irányadó jogszabályok, előírások: 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról és
vonatkozó rendeletei.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A kizáró okok felsorolása:
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1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró
okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
esetében, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont).
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által kiadott érvényes
villamosenergia kereskedelmi engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy érvényes villamosenergia
kereskedelmi engedéllyel rendelkezik.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával,
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Mivel az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a
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formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés i) pont rendelkezésére.)
A Kormányrendelet IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kormányrendelet V. Fejezetének megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
P1) benyújtandó az ajánlattevő Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pont szerint az ajánlattevő nyilatkozata
a jelen felhívás feladását megelőzően lezárt 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből
(villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet
19. § (3) bekezdés szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdés szerinti releváns
nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott –
általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3)
bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül legalább
kettőben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte 1 500 000 000 HUF/év értéket.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. §
(6) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdés).
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő ezzel
összefüggésben felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére.)
A Kormányrendelet IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kormányrendelet V. Fejezetének megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
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M1) benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen
felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve
leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon
(a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is (Kbt. 65. § (1) bekezdés
b) pont, és Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pont és 22. § (1)–(2) bekezdés szerint).
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági
feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas, ha rendelkezik az ajánlati felhívás (VI.5. pont szerinti) feladásától visszafelé számított 36
hónapban összesen
— legalább 1 db lezárt vagy folyamatban lévő szerződés vagy
— 1 db – közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott – eljárásban elnyert lezárt vagy
folyamatban lévő szerződés(ek), keretében, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz legalább 12
egymást követő hónapon keresztül megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább nettó 1,5 milliárd HUF
ellenszolgáltatás értékű vagy 78 GWh/év mértékű szerződésszerűen végzett, villamos energia szállításra
vonatkozó referenciával.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. §
(6) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdés).
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
Alulvételezési kötbér: ha a vételezés nem éri el a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségi tolerancia sáv
alsó határát, az ajánlatkérő a tényleges vételezése és a tolerancia sáv alsó határa közötti – át nem vett –
mennyiségre is köteles a szerződéses villamos energia egységárral számolt díjat megfizetni. Hibás teljesítési
kötbér: a szerződés szerinti – dokumentált megkeresésre történő – információadás késedelmes/nem teljesítése
esetén, 30 000 HUF/db.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek.-e alapján a Ptk. 6:130.
§ (1)–(2) bek. szerint fizeti meg az ellenértéket, HUF-ban. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát
nem fogad be. A kifizetések során betartandó a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §. Energiadíj-elszámolás: havonta egy
számlában. A rendszerhasználati díjakat, mint közvetített szolgáltatást, külön számlában érvényesíti a nyertes
ajánlattevő.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
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IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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 részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/08/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/08/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
Vanin Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Felhívás IV.2.6) pontja esetében egy hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért tekintettel a Kbt. 81. § (11 )bek.-re.
2. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági
követelmények esetében: III.1.2 pont P1, III.1.3. pont M1.
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3. Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja (Kbt. 61. § (4) bek.), mert az ajánlatkérő
célja az egyes ajánlatkérők telephelyeinek összefogásával a nagyobb szállítási mennyiség együttes
megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése,mely részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható meg.
4. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt. 53. § (5) bek.). Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték
nyújtásához.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,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.
6. Ajánlatkérő a Kormányrendelet 2. § (5) bek. szerint,az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.(Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felhívja az
ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bek. i) pont rendelkezésére).
7. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Kérjük, az
elérést/letöltést követően a gazdasági szereplők adataikat/elérhetőségüket a Vanin Kft. I.3 pontban szereplő
elérhetőségére megküldeni szíveskedjenek,az eljárás során keletkező valamennyi további dokumentum
közvetlen megküldhetősége érdekében.
8. A fordításra és a különböző devizák forintra történő átváltására vonatkozó információk a közbeszerzési
dokumentumokban találhatóak.
9. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak-elsősorban,de nem kizárólagosan-tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2),
(4)–(5) és-adott esetben-a Kbt. 65. § (7)–(8) bek.-ben,valamint a Kbt. 68. § (4) bek.-ben foglaltakat.
10. Ajánlatkérő nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, és
nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. Ajánlatkérő ugyanakkor e körben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)–(2), (4)–(5)
bek.-eiben foglaltakra.
11. Tájékozódási kötelezettség: az ajánlatkérő a 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. Az ajánlatkérő Kbt. 73. § (4)
bek.-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban,
csak azt ellenőrzi,hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt. 73. § (4) bek. szerinti
követelményeknek (Kbt. 73. § (4)–(5) bek.).
12. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén,ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 69. § (4) bek.-e szerint köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,amennyiben ez az
adott ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában releváns.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (a felhívásban általánosan
Kormányrendelet),illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
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Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a közbeszerzésekről szóló
2015 évi CXLIII. törvény 148. § szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
11/07/2016
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