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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (’02’)
Tisztelt Ajánlattevő!
Soproni Vízmű Zrt. és tíz további ajánlatkérő „Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági
társaság részére 2017. január 1. – 2017. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú,
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely legfeljebb 3
évben évenként 1-1 évre vonatkozóan meghosszabbítható.” tárgyában, a 2015. évi CXLIII. tv. /Kbt./
második rész XV. fejezet nyílt eljárást indított.
Az eljárásban ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre ezúton nyújt kiegészítő tájékoztatást ’02’-es
sorszám alatt:
1.
A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény (Vet.) 47/a. § (5) bekezdése értelmében „(5) Az
kérdés egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kikapcsolásának és visszakapcsolásának
kezdeményezésére vonatkozó szabályokat a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata
tartalmazza.”
A megküldött szerződés-tervezetben
(i)
egyfelől nincsen hivatkozás a kereskedői üzletszabályzat alkalmazására,
(ii)
(ii) másfelől nincsenek rendelkezések a kikapcsolásra vonatkozóan.

1.
válasz

A jövőbeni esetleges viták, félreértések elkerülése érdekében kérjük megerősíteni, hogy összhangban
a Vet. 47/a. § (5) bekezdésében rögzítettekkel a kereskedői üzletszabályzat kikapcsolásra és
visszakapcsolásra vonatkozó részei a felek között alkalmazandóak lesznek.
Ajánlatkérő ezúton erősíti meg, hogy a fenti hivatkozásokra a törvényi és jogszabályi előírások
alkalmazását tartja irányadónak.

2.
Szerződés tervezet Gesztor Társaság Szerződése Preambulum 1. pont
kérdés „Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő szankciómentesen +50%-kal eltérhet a fent rögzített Szerződéses
Mennyiségtől.”
Kérjük Ajánlatkérő tájékoztatását, milyen szankciókat von maga után a 150%-on felüli vételezés.
2.
Ajánlatkérő az esetleges felülvételezésre vonatkozóan nem kívánt szankciót megállapítani.
válasz
3.
Szerződés tervezet Gesztor Társaság Szerződése Preambulum 6.5 pont
kérdés Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a 6.5. pontban található árazási képlet tekintetében pontosítsa a képletben
szereplő BL0 , P0 és A0 tényezőket:
Tekintettel arra, hogy a szerződéskötést követő években opcionális szerződés hosszabbítás történik,
nem ajánlatadás, kérjük határozzák meg pontosan, mit értenek „ajánlattételi határidő lejárta előtti
nap” fogalmán. Jól értelmezzük-e, hogy a 2017. évre tett ajánlatunk beadásának dátumát megelőző
napot értik ezen meghatározás alatt, tehát 2016. augusztus 16-át?
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3.
válasz

BL tényező: jól értelmezzük-e, hogy az opcionális szerződéshosszabbítás esetén például 2018-ra 2017.
június 20-án érvényesítik az árazási képletet, úgy ez a tényező a 2017. június 19-i HUPX 2018 BL
jegyzést jelenti?
Ajánlattevő helyesen értelmezi, hogy Ajánlatkérő az „ajánlattételi határidő lejárta előtti nap”
fogalmán a 2017. évre tett ajánlat beadásának dátumát megelőző napot érti. Azaz 2016. augusztus
16-át.
A BL tényező vonatkozásában levezetett példában Ajánlattevő helyesen értelmezi az opcionális
árképlet alapján történő szerződéshosszabbítás gyakorlatát.

4.
Szerződés tervezet Gesztor Társaság Szerződése Preambulum 6.10 pont
kérdés „Vevő fogyasztási helyei vonatkozásában elszámolási időszakonként (esetünkben havonta) egy
energiadíj összesítő számla és egy rendszerhasználati díj összesítő számla kerül kiállításra.”
Tájékoztatjuk Ajánlatkérőt, hogy nem számlázzuk külön a villamos energia díjat és a
rendszerhasználati díjakat, egy számlában kerülnek havonta elszámolásra.
4.
Ajánlatkérő tudomásul veszi Ajánlattevő számlázási gyakorlatát, mindazonáltal elvárja az átlátható
válasz számlatartalom és egyértelműen nyomon követhető számlázási mechanizmus alkalmazását.
5.
Szerződés tervezet Gesztor Társaság Szerződése Preambulum 6.11 pont
kérdés 6.11.3. Az alulvételezésből eredő mennyiségi eltérés elszámolása tárgy évenként történik.

5.
válasz

Felhívjuk Ajánlatkérő figyelmét, hogy minden elszámolás az elosztói adatok alapján történik, amikor
azt az Elosztó megküldi. Kérjük ennek figyelembe vételét.
Ajánlatkérő tudomásul veszi, hogy a mennyiségi elszámolások az elosztói adatszolgáltatások
függvényében kerülnek megküldésre.

6.
Szerződés tervezet Gesztor Társaság Szerződése Preambulum 6.15 pont
kérdés „Ha valamelyik Fél jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, akkor ennek a Félnek az Esedékesség
Napján vagy azt megelőzően írásban kell ismertetnie az ezt alátámasztó okokat. Felek kikötik, hogy
Számlakifogás esetén, annak rendezéséig a teljes kiszámlázott összeget kötelesek megfizetni legkésőbb az Esedékesség Napján, amennyiben az írásban bejelentett számlakifogás értéke nem haladja
meg az érintett számla összértékének 10%-át. Ha a számlakifogás által érintett összeg a 10%-ot
meghaladja, a számla helyességét vitató fél jogosult a számla értékének a kifogásolt összeggel
csökkentett részét megfizetni. Amennyiben valamely vitatott és megfizetett, illetve meg nem fizetett
összegről később bebizonyosodik, hogy megfizetése, illetve meg nem fizetése nem volt esedékes, a
túlfizetett, illetve az indokolatlanul meg nem fizetett összeget és annak a Ptk. szerinti kamatlábbal
számított kamatait a jogosult Fél választása szerint jóvá kell írni, vagy részére vissza-, illetve meg kell
fizetni a túlfizetés megállapítását követő tíz (10) naptári napon belül. Kamat attól a naptól jár, amikor
az összeget a másik Félnek kifizették, illetve utólag jogosnak bizonyult összeg meg nem fizetése esetén
a számla fizetési határidejének napjától, beleértve a kifizetés napját, illetve a számla fizetési
határidejének napját is és addig a napig jár, amikor az összeget jóváírják vagy visszafizetik, illetve
megfizetik, de a jóváírás vagy visszafizetés, illetve megfizetés napjára már nem jár kamat.”
Miután a fizetési határidő kézhezvételtől számított 30 nap, ezért a kézhezvételtől számított 15 napon
belül jelezze a számlakifogást. Kérjük ennek módosítását.
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6.
válasz

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a dokumentációt.

7.
Szerződés tervezet Gesztor Társaság Szerződése Preambulum 10.2 pont
kérdés 10.2. A szerződés rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntethető meg:
10.2.1 Bármely Fél súlyos szerződésszegő magatartása. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, de nem kizárólag a szállítás vagy az ellenérték megfizetésének a második írásbeli
felszólítást követő 5 munkanapon belüli nem teljesítése, elmaradása.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Vevő nem fizeti meg időre a kintlévőségét. Kérjük ezen pont
módosítását.
7.
Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a dokumentációt.
válasz
8.
Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy jelenleg működtetnek-e az érintett felhasználási helyeken, vagy
kérdés azok valamelyikén háztartási méretű kiserőművet (kiserőműveket) vagy tervezik-e annak létesítését,
üzembeállítását bármely érintett felhasználási helyen a szerződés időtartama alatt?
- Ha igen, akkor az így termelt vagy tervezetten termelt villamos energia az ajánlati
felhívásban megadott teljes mennyiségből már levonásra került-e?
- Ha igen, akkor primer energiaforrásonként megosztva mekkora ezek jelenlegi, illetve
várható összes beépített teljesítménye?
8.
A dokumentációban felsorolt felhasználási helyek vonatkozásában Ajánlatkérők nem üzemeltetnek
válasz háztartási méretű kiserőművet. Amennyiben a szerződés hatálya alatt háztartási méretű kiserőmű
üzembeállítására kerül sor, úgy nyertes Ajánlattevőt erről tájékoztatni fogja az adott Ajánlatkérő.

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. augusztus 9.
Tisztelettel:

Dr. Kászoni-Habi Ildikó
Vanin Kft. / ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
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