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BEVEZETÉS

A Vértesi Erőmű Zrt. „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének
beszerzése” tárgyában, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást
folytat le a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint, és a
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alkalmazásával.
A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első,
részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való
alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. §-sal összhangban. A részvételi
szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre
jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.
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I. FEJEZET

Részvételi felhívás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

1. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv

2.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Vértesi Erőmű Zrt.

Nemzeti azonosítószám:
AK08369

Postai cím:
külterület hrsz - 0718/10
Város:
Oroszlány

NUTS-kód:
HU212

Postai irányítószám:
2840

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Fermann József

Telefon:
+36 34360255

E-mail:
ferman@vert.hu

Fax:
+36 34360882

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.vert.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.vert.hu/kozbeszerzes
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I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: www.vert.hu/kozbeszerzes (URL)
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
(x) a fent említett cím
( ) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikusan: (URL)
(x) a fent említett címre
( ) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:
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Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli,
amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül,
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.6) Fő tevékenység
( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása

( ) Vasúti szolgáltatások

(x) Villamos energia

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

( ) Repülőtéri tevékenységek
( ) Egyéb tevékenység:

( ) Víz
( ) Postai szolgáltatások

3.

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Villamos energia beszerzése

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( )
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia
szükségletének beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( )
csak egy részre nyújthatók be
[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Villamos energia beszerzése

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2840 Oroszlány, Külterület 0718/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Villamos energia beszerzése mindösszesen
10.918.700 kWh (opció - 40 %) mennyiségben az ajánlatkérő részére 2017.01.01. 00:00
órától - 2017.12.31. 24:00 óráig időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói
menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy
a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára
irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[ ] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám: 21
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a
közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 5
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók (x) igen ( ) nem
Opciók ismertetése:
A beszerzendő mennyiség 10 918 700 kWh -40% mértékben határozza meg ajánlatkérő az
opciót.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja.
Egyéb információ közbeszerzési dokumentációban

4.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki
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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: Az eljárásban nem lehet részvételre
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
A részvételre jelentkezés tekintetében a 321/2015(X.30.) Korm. rendelet 1-6. és 11-14. §-ai
értelemszerűen irányadóak.
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot
a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt
kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe
venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi
figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezésben, adott esetben becsatolásra kerülő
bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
Ajánlatkérő elfogadja, ha a gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7. § szerinti
- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott
esetben):
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem
állását.
A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni
köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak a részvételi felhívás közzététele
napjánál későbbi keltezésűnek kell lenniük.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti esetben értelemszerűen a gazdasági
szereplő azon nyilatkozatának kell a részvételi felhívás közzététele napjánál későbbi
keltezésűnek lennie, melyben a gazdasági szereplő arról nyilatkozik, hogy valamely
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált Egységes Európai Közbeszerzési
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Dokumentumban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az
ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak
szerint:
- a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen
irányadók.
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a cégszerűen aláírt, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell csatolnia, a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három lezárt üzleti év
vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét.
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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 alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései
megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. (5) bekezdése alapján kéri az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának IV. részében szereplő
részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a
megkövetelt alkalmassági követelmény(eke)t pontosan fel kell tüntetni a
formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban, az alkalmassági követelmény(ek)
előzetes igazolása során megadni kért információk:
P/1.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának a
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Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett
alkalmassági követelményhez (IV. rész B 1a) pont) kapcsolódóan a formanyomtatvány
jobb oldali oszlopában feltüntetett információk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P/1. A részvételre jelentkező alkalmas,
amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összesen eléri a(z) 100.000.000,-Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevőnek ismertetnie
kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónap)
kereskedőként teljesített, legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (nyilatkozat és/vagy
referenciaigazolás), melynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés
ideje (év, hónap, nap-tól - év, hónap, nap-ig), - a szerződést kötő másik fél megnevezése,
címe, - a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: telefonszám és e-mail, - az értékesítés
tárgya, - az értékesítés mennyisége KWh (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő
adatokból az alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése (az előírt KWh) egyértelműen
megállapítható legyen, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően történt-e. Az igazolás módja: Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1)
bek. a) pont, Kr. 22. § (1)-(2) bek., Kbt. 67. §, 69. §, 65. § (6) és (11) bek. Előzetes
igazolás: Részvételre jelentkezőnek a Kr. 1. § (1) bek.) alapján ajánlatában az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő előzetes igazolásként
elfogadja az érintett gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben alkalmasság
igazolásában résztvevő/kapacitás szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát, arra
vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c)
pont, (5) bek.). Közös részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt
műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Közös részvételre
jelentkezők mindegyike külön- külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és
benyújtani. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az részvételi jelentkezésben/ajánlatban, ezt a szervezetet és a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek
igazolása érdekében az részvételre jelentkező/ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. Csatolni kell majd az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek előzetesen csak az EEKD-t kell benyújtani,
melyben nyilatkozik, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek. Utólagos
igazolás: Ajánlattevőnek, (és adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő/
kapacitás szervezetnek
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az
ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül kért igazolások
benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos
módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az
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igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36
hónapban) teljesített, minimum 10.000.000 kWh mennyiséget elérő, kereskedőként
villamos energia értékesítésére vonatkozó olyan referenciával, amely során a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai
integrációja
[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 2 Nem szerződésszerű teljesítés
esetén a nyertes ajánlattevő (Eladó) a késedelem minden naptári napja után 10 918 700
kWh -40% mennyiségű villamos energia forintban meghatározott nettó ellenértéke 366-od
részének a kétszeresét fizeti naponta kötbérként az ajánlatkérőnek (Vevőnek).
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy: 2

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatási szerződések esetében)
[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet
Az ajánlatkérés, szerz.kötés, teljesítés, kifizetés pénzneme HUF Számla ellenérték
kifizetése Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdése, és Ptk. 6:130.§ (1)-(2)bek. alapján a
kézhezvétel napját követő 30 napon belül, átutalással Szolgáltató bankszla-ra. Szerz
biztosító mellékkötelezettségek; számlatartalom; teljesítésigazolás rendje (Kbt.135.§);
kifizetés (Art. 36/A.§) részszámlázás részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
nevét és szakképzettségét
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5.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
( ) Nyílt eljárás
( ) Meghívásos eljárás
(x) Felhívással induló tárgyalásos eljárás
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói
oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/11/08 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: 2016/11/14 (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: 1 HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nn/hh/éééé) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

6.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
[ ] A megrendelés elektronikus úton történik
[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
[ ] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
A karakterszám miatt részletesen lásd a részvételi dokumentumban.
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1.A közbeszerzési dokumentáció és a dokumentáció átvételi adatlap elektronikus úton, a
Részvételi jelentkezési határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen hozzáférhető a www.vert.hu/kozbeszerzes elérhetőségen. Amennyiben nem
elérhető, gazdasági szereplő az ferman@vert.hu e-mail címről,levélben tudja megkérni
ajánlatkérőtől.
2.A a dokumentáció átvételi lapot kitöltve jelen felhívás I.3) pontjában megjelölt címre emailen vagy faxon köteles gazdasági szereplő megküldeni ajánlatkérőnek.
3.A részvételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A részvételi
dokumentáció másra nem ruházható át
4.A részvételi jelentkezést egy eredeti példányban, továbbá egy elektronikus(Pdf), az
eredetivel mindenben megegyező példányban (CD,DVD) kell beadni a Dokumentációban
megadottak szerint.
5.A kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56.§. szerint kérhető.
6.Az részvételi jelentkezéshez csatolandó: -Felolvasólap a Kbt. 66.§ (5), szerint. -Adott
esetben közös részvételi jelentkezésről szóló nyilatkozat és együttműködési megállapodás.
-Nyilatkozat Kbt. 66 § (4) bek. alapján, a 2004.évi XXXIV. törvény alapján a mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősülésről. Ha Részvételre jelentkező nem tartozik Tv.
hatálya alá, akkor erről kell nyilatkozni. -A részvételi jelentkezést aláírók, cégjegyzésre
jogosult Részvételre jelentkező, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti aláírás
mintája. -Adott esetben meghatalmazás, mely mellé csatolni kell a meghatalmazó aláírási
címpéldányát/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. -Nyilatkozat változásbejegyzési
kérelem benyújtásáról, nemleges tartalom esetén is csatolandó. Részvételre jelentkezőnek,
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
is -Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat nemleges válasz esetén
is). -Kbt. 67.§ szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum, az arra vonatkozó
útmutató szerint/a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt,
ajánlatkérő által kért módon kitöltve. -Amennyiben Részvételre jelentkező kapacitást
biztosító szervezetre/személyre támaszkodik, az általa kiállított egységes európai
közbeszerzési dokumentum,. -A Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat. -Nyilatkozat a Kbt.
44.§ (1) bek. szerint elkülönített módon elhelyezett, indoklással ellátott, üzleti titokról Rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződés egyszerű másolata -Magyar
Energia Hivatal által kiadott kereskedői engedély egyszerű másolata A szerződés és az
engedély hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
-Nyilatkozat elektronikus adathordozón benyújtott részvételi jelentkezésről.
7.A 321/2016.(X.30) Korm.rendelet 30. § (4) bek. szerinti szigorúbb előírások:
III.1.2)P1.;III.1.3)M1,M2,
8.Hiánypótlásra irányadó a Kbt. 71.§. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) pontjára tekintettel
kizárólag csak az általa meghatározott korlátozásokkal köteles újabb hiánypótlás
elrendelésére
9. AK az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték nyújtását kéri 500 000 HUF összegben.
10.Az eljárás részvételi szakaszában ajánlat nem adható, ellenkező esetben a részvételi
jelentkezés érvénytelen.
11.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kókai Judit, lstr.sz.:608
12.Részvételi jelentkezések bontásának helyszíne: Vértesi Erőm Zrt. (2840 Oroszlány,
Külterület 0718/10 hrsz.) I.em. Tárgyaló. Időpontja:2016.11.08. 12:00,Jelen lehetnek a Kbt.
68.§ (3) bek.-ben megjelöltek.
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13.Jelen részvételi szakasz a 307/2015 Korm. rendelet 7.§(1) bek. foglaltak alapján
sürgősséggel kerül lebonyolításra
14.AK a Kbt. 76.§(5)bek alapján egyedül a legalacsonyabb árat értékeli

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.
148. §-ban meghatározott.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026
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E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
__________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor
a súlyszámot nem alkalmazzák
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II. FEJEZET
NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a részvételi jelentkezések felbontásakor
ismertetésre kerülnek
Részvételre jelentkező adatai:1
Neve: .................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................
Cégjegyzékszáma és adószáma: ………………………………………………
Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................
Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
Neve, beosztása: ...................................................................................
telefon száma: .......................................................................................
fax: ........................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

1

Közös részvételi jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező adatát fel kell tüntetni a
nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden részvételre jelentkezőnek cégszerűen alá kell írnia, vagy a
közös részvételre jelentkezők nevében a meghatalmazott részvételre jelentkezőnek kell cégszerűen
aláírnia!
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT2
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról
a)
Alulírott
.....................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
….......................................................... (részvételre jelentkező) cégjegyzésre jogosult
képviselője a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia
szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az aktuális
(cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó
elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről
kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást
nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának
érkeztetett példánya másolatát a részvételi jelentkezéshez csatolom.
…………, 20..…év …hó….nap
.................................................................
cégszerű aláírás(ok)

b)
Alulírott
....................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
............................................................... (részvételre jelentkező) cégjegyzésre jogosult
képviselője a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia
szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az, aktuális
(cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes
bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra
adatváltozás bejegyzési kérelem.
…………, 20..…év …hó….nap
.................................................................
cégszerű aláírás(ok)

2

Külön-külön - ajánlattevőnek / adott esetben: közös részvételre jelentkezőnek/ alvállalkozónak/
kapacitást biztosító szervezetnek vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie.
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3. számú melléklet
RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐI NYILATKOZAT3
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott ………………………………. (képviselő neve) a(z) ………………………………
(részvételi jelentkező megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Vértesi Erőmű Zrt.
által indított
„Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban
-

a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket – az részvételi
felhívást, a műszaki leírást – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton
nyilatkozunk, hogy az abban foglaltakat teljes egészében elfogadjuk.

-

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott, a részvételi jelentkezés részét
képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok
tartalmáért felelősséget vállalok.

…………, 20..…év …hó….nap
.................................................................
cégszerű aláírás(ok)

3 Közös részvételre jelentkező k csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi
közös részvételre jelentkező ő adatát fel kell tüntetni!
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4. számú melléklet
AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
(cégszerűen aláírt)

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában
tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPDszolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ], dátum [ ], [ ] oldal,
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon
meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti
szintű közzététel hivatkozási adata): [....]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem,
akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása

Válasz:

Név:

Reformáció 500. évfordulójának méltó megünnepléséért
Alapítvány

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése4:

Reformáció 500. évfordulójára elkészítendő műalkotás

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
[]
által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági
szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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Azonosítás:

Válasz:

Név:

[]

Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:

[]

Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük
egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben,
ha szükséges.

[]

Postai cím:

[......]

Kapcsolattartó személy vagy személyek6:

[......]

Telefon:

[......]

E-mail cím:

[......]

Internetcím (adott esetben):

[......]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy
középvállalkozás7?

[ ] Igen [ ] Nem

Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági
szereplő
védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett
munkahelyteremtési programok keretében fogja teljesíteni a
szerződést?
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű
munkavállalók százalékos aránya?

[ ] Igen [ ] Nem

[...]
[....]

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy
kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert [ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem alkalmazható
(minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében,
vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl.
nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész
B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C.
szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint
mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az
a) [......]
igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási
számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány
elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
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c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a
[......][......][......][......]
felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos c) [......]
jegyzékben elért minősítést10:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási
szempontra kiterjed?
d) [ ] Igen [ ] Nem
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a
hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D.
szakaszában az esettől függően,
e) [ ] Igen [ ] Nem

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről,
vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé
teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
adatbázisából?
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
Részvétel formája:

Válasz:

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a
közbeszerzési eljárásban?11

[ ] Igen [ ] Nem

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban
betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős,
...):

a): [......]

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:

b): [......]

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

c): [......]

Részek

Válasz:

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a
feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni
kíván:

[]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a
gazdasági szereplőt:
Válasz:

Képviselet, ha van:
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Teljes név;
a születési idő és hely, ha szükséges:

[......];
[......]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[......]

Postai cím:

[......]

Telefon:

[......]

E-mail cím:

[......]

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre
[......]
vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja
stb.):

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Válasz:

Igénybevétel:

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási
[ ]Igen [ ]Nem
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben
feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való
megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más
szervezetek kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat,
megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket,
akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés
felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes
szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is12.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a
gazdasági szereplő nem veszi igénybe
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten
előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely
részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?

[ ]Igen [ ]Nem
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a
javasolt alvállalkozókat:
[...]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő
információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt
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mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL
KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.

Bűnszervezetben való részvétel13;

2.

Korrupció14;

3.

Csalás15;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat
végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti
büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:

Válasz:

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a
gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő
testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az
azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt
évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül
meghatározott kizárás időtartama továbbra is
alkalmazandó?

[ ] Igen [ ] Nem

Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a következő
információkat:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím,
a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai): [......][......][......][......]19

a) Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ]

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül
melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];

b) [......]

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:

c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett pont(ok) [
]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím,
a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai): [......][......][......][......]21

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére
igazolják megbízhatóságát22 (Öntisztázás)?

[ ] Igen [ ] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket23:

[......]
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B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK
FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL
KAPCSOLATOS OKOK
Válasz:

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét [ ] Igen [ ] Nem
az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése
tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti
országtól?
Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:

a) [......]
b) [......]

a) [......]
b) [......]

- Ez a határozat jogerős és végrehajtható?

c1) [ ] Igen [ ] Nem

c1) [ ] Igen [ ] Nem

- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.

-

[ ] Igen [ ] Nem

-

[ ] Igen [ ] Nem

- Ítélet esetén, amennyiben erről
közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza:

-

[......]

-

[......]

-

[......]

-

[......]

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:

c2) [...]

c2) [...]

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly d) [ ] Igen [ ] Nem
d) [ ] Igen [ ] Nem
módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási
járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat
Ha igen, kérjük, részletezze: Ha igen, kérjük, részletezze:
megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget
[......]
[......]
vállalt?
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok
befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[......][......][......]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL
VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS
OKOK25
Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét
a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így
például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző
magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy
szakmai kötelességszegés
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A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e
kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a
munkajog terén26?

[ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát (Öntisztázás)?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]

A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás
alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló
eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van27,
vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:
Kérjük, részletezze:
Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt
mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti
szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket
figyelembe véve a szerződés teljesítésére28.

[ ] Igen [ ] Nem

-

[......]
[......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegést29?

[ ] Igen [ ] Nem,
[......]

Ha igen, kérjük, részletezze:

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó [ ] Igen [ ] Nem
megállapodást más gazdasági szereplőkkel?
[...]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen
összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési eljárásban való
részvételéből fakadóan?

[ ] Igen [ ] Nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

[...]
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Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá
[ ] Igen [ ] Nem
kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt
vett-e más módon a közbeszerzési eljárás
előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[...]

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi
közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel
kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós
szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést

[ ] Igen [ ] Nem

vagy egyéb hasonló szankciókat?
[...]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]
Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?

[ ] Igen [ ] Nem

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a
kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez
szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis
nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt
kiegészítő iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket
biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
gondatlanságból olyan félrevezető információkat
szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a
kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó
döntéseket.

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A
KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI
JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK
Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán
nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatároznak?

[ ] Igen [ ] Nem

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
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dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?

[ ] Igen [ ] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:

[......]

[......][......][......]31

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy
a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése

Válasz:

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

[ ] Igen [ ] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási
szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

Válasz:

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
tagállamának vonatkozó szakmai vagy
cégnyilvántartásába32:

[...]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:

[ ] Igen [ ] Nem

A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kelle rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának
kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze,
helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...] [ ] Igen
[ ] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási
szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a
következő:

[......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem

Vagy

(évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a következő33
():

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a [......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
dokumentumokban meghatározott módon az előírt
pénzügyi évek tekintetében a következő:
Vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a
következő34:

(évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre [......]
vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak
egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot,
amikor megkezdte üzleti tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók35
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt
mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):

(az előírt mutató azonosítása - x és y36 aránya - és az
érték): [......], [......]37

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a [......],[......][...] pénznem
következő:
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a
következőket:

[......]

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó
dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási
szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény
vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg):
[...]

A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a
meghatározott típusú munkákból a következőket
végezte:

Munkák: [......]

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések esetében:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény
vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg):
[...]

A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági szereplő a
meghatározott típusokon belül a következő főbb
szállításokat végezte, vagy a következő főbb
szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük,
tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket40:
2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket
vagy műszaki szervezeteket41 veheti igénybe, különös
tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre
vagy szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések
esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket
vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
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3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása
érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe,
valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a
következők:

[.....]

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásiláncirányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a
szerződés teljesítése során:

[......]

5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő
szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges
célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy
[ ] Igen [ ] Nem
műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a
rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és
minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó
vizsgálatok42 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt követelményektől függően)

a) [......]

b) Annak vezetői személyzete:

b) [......]

7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi
intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése
során:

[......]

8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai
állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó három
évre vonatkozóan a következő volt:

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......],
Év, vezetői létszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......]

9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki
felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére
állni a szerződés teljesítéséhez:

[......]

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére
(azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel
szerződést kötni43:

[......]

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés
esetében:

[ ] Igen [ ] Nem

A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó
termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy
fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;

[ ] Igen [ ] Nem

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
igazolásokat.
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés
esetében:

[ ] Igen [ ] Nem

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként
elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy
hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek
műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és
azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók
rendelkezésre:

[...]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási
rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Válasz:

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi
vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független
testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő egyes meghatározott
minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a
fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére
vonatkozó szabványokat is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert

[ ] Igen [ ] Nem

[......] [......]

43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére
alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor
kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki,
lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független
testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési

[ ] Igen [ ] Nem
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rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési
rendszereket vagy szabványokat illetően:

[......] [......]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának
csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó
részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat
vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a
részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak vagy szabályoknak:

[....]

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre
nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a
megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike
elektronikus formában rendelkezésre áll44, kérjük, hogy
mindegyikre nézve adja meg a következő információkat:

[ ] Igen [ ] Nem45

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]46

VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott
információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek)
késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban
lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy
b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában
van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató
ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont
azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
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Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......]
1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a
közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.
2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy
Szerződésről szóló hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató,
Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük
feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124.,
2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 43 millió eurót.
8 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.
10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300.,
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő
szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316.,
1995.11.27., 48. o.)
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164.,
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25.,
15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a
2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
19 Kérjük, szükség szerint ismételje.
20 Kérjük, szükség szerint ismételje.
21 Kérjük, szükség szerint ismételje.
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
24 Kérjük, szükség szerint ismételje.
25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a
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gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a
gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
31 Kérjük, szükség szerint ismételje.
32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben
az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
35 Pl. az eszközök és a források aránya.
36 Pl. az eszközök és a források aránya.
37 Kérjük, szükség szerint ismételje.
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági
szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C.
szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató
székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
45 Kérjük, szükség szerint ismételje.
46 Kérjük, szükség szerint ismételje.
47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.
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5. számú melléklet

RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ NYILATKOZAT4
a Kbt. 60.§ (2) bekezdése szerint
Alulírott ……………….…………………………. (név) az Részvételre jelentkező
………………………………………… (cégnév) nevében nyilatkozok arról, hogy a Vértesi
Erőmű Zrt. által a

„Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése”
tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a(z)
………………………………………….. (cégnév) Részvételre jelentkező részt kíván venni.
Kijelentjük, hogy a részvételi felhívást és a Dokumentációt átvizsgáltuk, megértettük, és
nyilatkozunk, hogy részvételi jelentkezést nyújtunk be, amelyet a részvételi felhívásban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettünk el és
nyújtunk be.
A részvételi felhívásban közölt feltételeket elfogadjuk.
Az általam képviselt cég a Kkvt. szerint:
 mikrovállalkozásnak minősül;
 kisvállalkozásnak minősül;
 középvállalkozásnak minősül;
 nem minősül KKV-nak.

…………… 2016. ………… hó ….... nap
………………….……………
cégszerű aláírás

Közös részvételi jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező adatát fel kell tüntetni a
nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden részvételre jelentkezőnek cégszerűen alá kell írnia, vagy a
közös részvételre jelentkezők nevében a meghatalmazott részvételre jelentkezőnek kell cégszerűen
aláírnia!
4
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6. számú melléklet
KÖZÖS RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS5
Közös részvételi jelentkezés esetén ezen lap helyére csatolni kell az részvételre jelentkezők
nyilatkozatát a 7. számú. melléklet szerint, amelyben:
- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,
- kijelölésre kerül az az részvételre jelentkező, amely a közös részvételre jelentkezők
a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan korlátozás nélkül képviseli, és amelynek
képviselője a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
Csatolni kell továbbá a közös részvételre jelentkezők együttműködési megállapodását a 8.
számú melléklet szerint, mely tartalmazza:
- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát;
- azt a tényt, hogy a közös részvételre jelentkezést benyújtók, nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges
felelősséget vállalnak.
A közös részvételre jelentkezésről szóló nyilatkozatot, valamint az együttműködési
megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.
A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a
szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a
megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.
A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését !

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:
25. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő,
valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás
[69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [59. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről
történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
26. § Ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni,
hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy
személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.
5
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közös részvételre jelentkezésről (adott esetben)
Alulírott ............................................. (képviselő neve)……………….……........... (képviselt
gazdasági szereplő neve)
.................................................. (képviselő neve) ……………….…… (képviselt gazdasági
szereplő neve) cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által
indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a(z) ……….…………………………… (képviselt gazdasági
szereplő neve), valamint a(z) ………………………………………… (képviselt gazdasági
szereplő neve) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös részvételre jelentkezést
nyújtunk be.
A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös részvételre
jelentkezők képviseletét a …………………………. (gazdasági szereplő neve, címe ) látja el∗.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös részvételre
jelentkezők kizárólagos képviseletére, a közös részvételre jelentkezők nevében
kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a
nevükben
történő
eljárásra
a
közös
részvételre
jelentkezők
nevében
………………………..(gazdasági szereplő neve) …………………………..(képviselő neve)
képviselője teljes joggal korlátozás nélkül jogosult.
A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai:
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
Fax-szám:
E-mail cím:
A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös részvételre jelentkezést benyújtó
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételre jelentkezés
benyújtása esetén a közös részvételre jelentkezést benyújtók személye nem változhat sem a
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás
eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – ha az
jogutódlással megszűnik - annak jogutódja teljesítheti.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.
…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)
∗

(adott esetben további sorokkal bővíthető)
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8. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (adott esetben)
…………………………………………………… (név, címe) részvételre jelentkező és
…………………………………………………… (név, címe) részvételre jelentkező
(továbbiakban: Felek) között,
a Vértesi Erőmű Zrt. által „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének
beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében.
Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés
teljesítésével kapcsolatban a közös részvételre jelentkezők közötti szerződés fontosabb
tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:
1. Szerződésteljesítés irányítása
A szerződés teljesítésének irányítására a közös részvételre jelentkezők tagjainál egy-egy
megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:
- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….
- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….
2. Felelősségvállalás
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.
3. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:
Feladatrész aránya a teljes
Feladat
Cég
feladathoz képest (%)
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk
elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla
benyújtására.
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

………………….………………
cégszerű aláírás(ok)
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6

9. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakról
1.) Alulírott ........................................... (képviselő neve), mint a(z) ..........................................
(részvételre jelentkező) cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunk a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos
energia szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő
szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)
2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
…………………… (részvételre jelentkező) képviselője
n y i l a t k o z o m,7
hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint ajánlatkérő által „Vértesi Erőmű Zrt.
2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési
eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra az alábbiak szerint:
A) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i), amelynek a
teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni:
Rész tárgya, rövid leírása: …………………………………………………………
Rész tárgya, rövid leírása∗∗: …………………………………………………………
∗∗ (adott esetben további sorokkal bővíthető)
B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében az
részvételre jelentkezés benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe
venni:
A részvételi jelentkezéskor
Címe, székhelye (lakóhelye)
benyújtásakor ismert alvállalkozó neve
∗

(adott esetben további sorokkal bővíthető)
…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

6

Nemleges válasz esetén, azaz amennyiben részvételre jelentkező nem kíván alvállalkozót igénybe venni,
kizárólag az 1.) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.
7
Alvállalkozó igénybe vétele esetén kizárólag a 2) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.
Közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi közös részvételre jelentkező adatát fel kell
tüntetni!
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT8
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
Alulírott ......................................................................................(képviselő neve), mint a(z)
............................................................................( részvételre jelentkező) cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
n y i l a t k o z o m,
hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia
szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

8 Közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi közös részvételre jelentkező
adatát fel kell tüntetni!
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11. számú melléklet
NYILATKOZAT
bizalmas adatkezelésről9
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ......................................................
(részvételre jelentkező) cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia
szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott
közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél
részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az részvételre jelentkezéshez
elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek
teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.
A közbeszerzési dokumentumokat, illetve annak részeit kizárólag a részvételi jelentkezéshez
elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink
teljesítéséhez használtam fel.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

9 Közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi közös részvételre jelentkező
adatát fel kell tüntetni!
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12. számú melléklet
NYILATKOZAT10
az elektronikus adathordozón benyújtott részvételi jelentkezésről

Alulírott …………………… .(képviselő neve), mint a …………………………..…….
(részvételre jelentkező) jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia
szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során a részvételre jelentkezés
elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file)
példánya a papír alapú részvételi jelentkezés (eredeti) példányával mindenben megegyezik.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

10 Közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi közös részvételre jelentkező
adatát fel kell tüntetni!
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13. számú melléklet
NYILATKOZAT
egyszerű másolatban benyújtott iratokról11

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (részvételre jelentkező
neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű
Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
keretében
n y i l a t k o z o m,

hogy részvételi jelentkezés részeként másolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról egyszerű
másolat útján készültek, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes
egészében megegyeznek.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

11

A nyilatkozat adott esetben kitöltendő!
Közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi közös részvételre jelentkező adatát fel kell
tüntetni!
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14. számú melléklet
NYILATKOZAT
üzleti titokról 12

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (részvételre jelentkező)
cégjegyzésre jogosult képviselője13 Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt.
2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy
a) a részvételi felhívás üzleti titkot nem tartalmaz.

b) a részvételi felhívás az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz:
………….. oldalszám(ok).
Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

12

A nyilatkozat megfelelő a) vagy b) pontja egyértelműen jelölelendő/ adott esetben kitöltendő.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
13 Közös részvételre jenetkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi közös részvételre jelentkezők
adatát fel kell tüntetni!

47

Vértesi Erőmű Zrt.

Dokumentáció
„Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése”

15. számú melléklet
NYILATKOZAT
szerződésben feltüntetendő adatokról14
Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. részvételre jelentkező
jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője15 nyilatkozom, hogy a Vértesi Erőmű Zrt.
által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok az alábbiak:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
számlavezető pénzintézet:
számlaszám:
képviselő
szolgáltatói engedély száma:
mérlegkör azonosító kód:
Cégünket az alábbi személyek képviselik:
Témakör
Szerződéssel kapcsolatos
általános és operatív
kérdésekben:

Személy adatai
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
Mobil:
Fax
E-mail:

Pénzügyi és Számlázással Név:
Beosztás:
kapcsolatos kérdésekben:
Telefonszám:
Mobil:
Fax
E-mail:
A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos
közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt email és/vagy fax elérhetőségre
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)
14 Az adatokat a cégkivonattal, illetve a vonatkozó irat/dokumentummal összhangban kell megadni.
15 Közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését, azaz valamennyi közös részvételre jelentkező
adatát fel kell tüntetni!
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16. számú melléklet
Rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződés egyszerű másolata
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„Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése”

17. számú melléklet

Magyar Energiahivatal által kiadott kereskedői engedély egyszerű másolata
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Vértesi Erőmű Zrt.

Dokumentáció
„Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése”

III. FEJEZET
Műszaki leírás
Vértesi Erőmű Zrt. az Oroszlányi Erőmű telephely és Márkushegyi Bányaüzem 2017. évi
villamos energia szükségletét villamosenergia-termelési terv és engedély hiányában a 2016.
évihez hasonló módon közbeszerzés útján tervezi beszerezni.
A közbeszerzésben érintett fogyasztási helyek, melyek 2016-ban az MVM Partner Zrt.
villamosenergia-kereskedelmi engedélyes mérlegkörébe tartoznak:
1. Neve: Márkushegyi bányaüzem,
Címe: 8066 Pusztavám Külterület 0137/2:
Mérőpont azonosítója: (Vértesi Erőmű Bánya vételezés) HU000110A31-UVERTES-EROMU-RT-KOR
A 2017. 01.01-től várható villamos energia és teljesítmény igényt az alábbi táblázat
tartalmazza:
2017.
Fogyasztás
Tolerancia sáv

kWh

Várható maximum teljesítmény
Várható minimum teljesítmény

kW
kW

I.
II.
120 900 120 700

500
100

500
100

III.
80 800

IV.
56 800

V.
46 700

VI.
46 800

VII.
46 800

VIII.
46 800

IX.
46 800

X.
56 800

XI.
66 800

XII.
66 800

Éves
803 500
-40%

400
75

300
50

150
50

150
50

150
50

150
50

150
50

200
50

200
50

200
50

500
50

2. Neve: Oroszlányi Erőmű vételezés,
Címe: 2840 Oroszlány Külterület 0718/10:
Mérőpont azonosítója: HU0010001110UOROE----ESUV---A 2016. évi fogyasztási adatok alapján becsült, várható villamos energia és teljesítmény
igényt az alábbi táblázat tartalmazza:
2017.
Fogyasztás
Tolerancia sáv

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Éves
kWh 970 600 878 000 880 300 808 800 801 100 763 200 749 900 730 300 800 400 888 400 876 200 968 000 10 115 200
-40%

Várható maximum teljesítmény
Várható minimum teljesítmény

kW
kW

1 710
1030

1 680
1030

1 240
720

990
540
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870
440

820
440

820
440

830
440

870
440

1 130
540

1 420
720

1 630
960

1 710
440

