Tisztelt Ajánlattevő!
Alulírott Vértesi Erőmű Zrt. (2840 Oroszlány, Külterület 0718/10 hrsz.) ajánlatkérő a Vértesi
Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján kért kiegészítő tájékoztatásra az alábbiakat adjuk
elő:
Ajánlattevő kérdése:
- Jelezni szeretnénk, hogy tévesen a szerződéstervezet a vállalkozási szerződés címet
kapta.
Ajánlatkérő válasza a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján:
A szerződést tartalma szerint kell elbírálni, azonban azt ajánlatkérő módosítja „Szerződés”
megnevezésre.
Ajánlattevő kérdése:
- Jelezni szeretnénk, hogy a szerződés V. Díj pontja szerint a megadott jogszabály a KÁT
vonatkozásában már nem hatályos.
Ajánlatkérő válasza a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján:
Ajánlatkérő szerződésben hivatkozott 109/2007. (XII.23.) GKM rendeletet helyett az
1/2016.(I.27.) NFM rendelet kerül hivatkozás a szerződés V. pontjában.
Ajánlattevő kérdése:
- A szerződés VII.1. pontja szerint a szerződésszegés esetei egyoldalúan a kereskedő
esetében lettek meghatározva. Elfogadható – e T. Ajánlatkérő részéről, hogy a
szerződésszegés pontjai a Felhasználó esetén is rögzítésre kerüljenek?
- Helyesen értelmezzük miszerint a rendszerhasználati díjakat a felhasználó az elosztói
engedélyes felé fizeti?
- A szerződéstervezet VI.4 pontja szerint. a Felhasználó késedelmes fizetése esetén a
Kereskedőnek jogában áll a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
Elfogadható –e T. Ajánlatkérő részéről, hogy Ptk. szerinti jegybanki alapkamat+8
százalékpont legyen a késedelmi kamat?
- Elfogadható – e T. Ajánlatkérő részéről, hogy mivel a szerződéstervezet számos pontot
nem rendez, így alkalmazható –e a kereskedő Általános Szerződési Feltételei?
Ajánlatkérő válasza a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt arról, hogy jelen eljárás tárgyalásos eljárás, melynek
második szakaszában, az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint
a szerződéses feltételekről is tárgyalnak a felek. Ebből következően a további kérdések
vonatkozásában ajánlattevő a tárgyaláson kell, hogy előadja álláspontját, melyről felek
egyeztetni fognak.
A Kbt. rendelkezései alapján jelen tájékoztatást hozzáférhetővé tesszük valamennyi ajánlattevő
részére, illetve megküldjük valamennyi ajánlattevő részére.
Jelen kiegészítő tájékoztatást úgy adtuk meg, hogy ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét.
A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján a dokumentáció került módosításra.

Ajánlatkérő kéri, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat szíveskedjenek
ajánlattevők figyelembe venni az ajánlatuk elkészítésekor, és erről szíveskedjenek nyilatkozni
az ajánlatukban.
Oroszlány, 2016. 11.17.
Vértesi Erőmű Zrt.
ajánlatkérő

