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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (’01’)
Tisztelt Ajánlattevő!
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő „Általános felhasználású (1. rész)
és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia szállítása a 2017.01.01. 00:00 CET - 2018.06.30.
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében.” tárgyában, a 2015. évi CXLIII. tv. /Kbt./ második rész XV. fejezet nyílt eljárást
indított.
A kiegészítő tájékoztatás kérés a 2. részt érinti, melynek tárgya: „Közvilágítási célú (2. rész)
villamos energia szállítása a 2017.01.01. 00:00 CET - 2018.06.30. 24:00 CET közötti időszakban
teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.”
1. Kiegészítő tájékoztatás (01)
Az eljárásban ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre ezúton nyújt kiegészítő tájékoztatást ’01’-es
sorszám alatt:
1.
kérdés

1.
válasz

A közvilágításra vonatkozó szerződéstervezet 7.3. pontja szerint:
A Szerződéses ár tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, de nem
tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 9-13. §-aiban meghatározott
és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint az 1/2016. (I. 27.) NFM rendeletben
szabályozott, 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. A KÁT elszámolása havonta, az Átviteli Rendszerirányító által
közzétett adatok alapján történik.
Kérjük tisztelt Ajánlatkérő válaszát, jól értjük-e, hogy a szerződéstervezetben tévesen
került feltüntetésre a KÁT értéke, mint energiadíj összetevő, figyelemmel a VET kötelező
átvételt szabályzó módosítására (13., 53. valamint 178. §.), a 1/2016. (I.27.) NFM
rendeletek előírásaira.
( A villamosenergia-kereskedő a felhasználóra eső pénzeszközöket a felhasználó részére
kiállított számlán köteles külön feltüntetni. Az új 178/S. § szerint ha a felhasználóval kötött
villamosenergia-adásvételi szerződésben fix villamosenergia-ár van, amely a kötelező
átvételi árelemet is magában foglalja, és a felek kifejezetten nem rendelkeztek a
jogszabályváltozás esetén követendő eljárásrendről, akkor az árat csökkenteni kell a
pénzeszköz mindenkori mértékével. A KÁT pénzeszköz utólagosan kerül elszámolásra az új
szabályozás alapján, mértéke előre nem meghatározható, így az ajánlat részét sem
képezheti felelősen. Eladó köteles a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően
eljárni a KÁT pénzeszköz tekintetében is.)
Ajánlattevő helytelenül értelmezi a szerződéstervezet 7.3 pontját. A vonatkozó pontban
szereplő megfogalmazás szerint a szerződéses ár nem tartalmazza a KÁT költséget.
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Kérjük, hogy ajánlatuk összeállításakor vegyék figyelembe a kiegészítő tájékoztatásban
közölteket, melyet ajánlatkérő közvetlenül és egyidejűleg megküld azon gazdasági
szereplőknek, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték és elérhetővé tesz a dokumentáció
elérhetőségének címén (http://savesco.hu/hu/hasznos/palyazatok)
Budapest, 2016. szeptember 09.
Tisztelettel,

Ludvigné Paczolay Ildikó
Vanin Kft. / ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről 14/2016. (V. 25.) MvM
rendelet 6. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve:
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