AJÁNLATI FELHÍVÁS
Második rész XV. fejezet. szerinti
tárgyalásos eljárásban

1.Ajánlatkérő neve:
Vértesi Erőmű Zrt.
Postai cím:

Pf.: 23

Város/Község
Oroszlány

Postai irányítószám:
2841

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 34360255-3050

Címzett:
Fermann József
E-mail:
ferman@vert.hu

Fax:
+36 34361191

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vert.hu/kozbeszerzes
2. A közzétett részvételi felhívás iktatási száma, közzétételének a napja: KÉ 14880/2017, TED:
2017/S 200-412350 közzétételének napja 2017.10.18.
3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
A rendelkezésének bocsájtásának módja: www.vert.hu/kozbeszerzes, közvetlenül, korlátlanul és
teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhető.
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2017/11/16 Időpont: 1000 óra
4. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 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:
- a Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III.
Fejezet 8. §-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
III. Fejezet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.
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 ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő felhívására

szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók:
P/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, ajánlattevő nyújtsa be
az előző három mérleg forduló nappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya
szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló igazolást, attól függően,
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Ajánlattevő 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,-Ftot.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevőnek
ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónap)
kereskedőként teljesített, legjelentősebb villamos energia értékesítéseit, 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 email, - az értékesítés tárgya, - az értékesítés mennyisége MWh (olyan részletességgel, hogy az abban
szereplő adatokból az alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése (az előírt MWh)
egyértelműen megállapítható legyen, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az igazolás módja: Az igazolás módjára irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)(2) bek., Kbt. 69. §, 65. § (6) és (11) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított három évben teljesített, minimum 6.500 MWh mennyiséget elérő, kereskedőként villamos
energia értékesítésére vonatkozó olyan referenciával, amely során a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésszerűen történt.
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
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szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlattételi határidő: 2017/11/16 Időpont: 1000 óra
6. Ajánlatok benyújtásának címe: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10. hrsz., személyesen Vértesi
Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű Központi Iroda Épület I. em. 109. Iroda.
7. Az ajánlat benyújtásának nyelve: HU
8. Ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Dátum: 2017/11/16 Időpont: 1000 óra
Helyszín: Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű Központi Iroda I. em. tanácsterem.
9. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68. § /3/ bekezdésében
megjelöltek.
10. Ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 nap
11. Ajánlati felhívás megküldésének a napja: 2017/11/08
12. Első tárgyalás tervezett ideje: 2017/11/16 Időpont: 1030 óra
13. Egyéb információk:
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget
nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások
megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból
érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség
az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat
érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat
nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt
egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell
pótolni.
A tárgyalás lefolytatásának menete:
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy fordulóban kíván tárgyalni. A tárgyaláson a felek a szerződéses
feltételekről, ajánlati árról kívánnak tárgyalni.
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A tárgyaláson ajánlattevők részéről a cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró
személy(ek) vegyenek részt, aki(k) a szerződéses feltételek tisztázása során az ajánlattevők nevében
jognyilatkozatokat tehet, igazolni szükséges a képviseleti jogosultságot.
Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők
számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek
meg kell adni.
Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a
tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy
egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét,
különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági
szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni,
vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével
végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon,
c) az ajánlatkérő által meghatározott, a 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények
változzanak.
Tárgyalási szakasz
Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről és az ajánlati árról tárgyal az ajánlattevőkkel.
A tárgyalási időpontok az alábbiak:

I.

2017/11/16

1030 óra

II.

2017/11/16

1100 óra

III.

2017/11/16

1130 óra

IV.

2017/11/16

1200 óra

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest,
Váci út 72-74.)
EON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út
17.)
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141
Budapest, Mogyoródi út 168.)
MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207209.)

Az ajánlattevővel történt tárgyalást követően lehetőséget biztosítunk arra, hogy ajánlattevő végső
ajánlatát, írásban megtegye, várható időpontja 2017/11/16 13 óráig. Amennyiben a tárgyalások
lezárását követően a megadott időpont változik, úgy az ajánlatkérő az ajánlattevőket külön felhívja
a végleges ajánlatok írásban történő beadására.
A tárgyalásokat követően ajánlattevők a tárgyaláson elhangzottakra vonatkozóan titoktartásra
kötelesek.
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A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon
nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a
tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatók.
A tárgyalásokról az ajánlatkérő jegyzőkönyveket készít, melyeket alá kell írni a tárgyaláson
résztvevő ajánlattevők képviselőinek is, és azt a tárgyalást követő két munkanapon belül minden az
adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írni, és részükre egy példányt át kell adni, vagy
két munkanapon belül kell megküldeni.
Az ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt - a végleges ajánlatok vagy a
tárgyalások során az ajánlattevőktől kért módosított ajánlatok benyújtását megelőzően - az ajánlatuk
módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési dokumentum
bármely módosításáról.
Az ajánlatkérőnek - ha az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott pontos információt előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a tárgyalásokat
lezárni. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat
írásban történő beadására. Az ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg
kell adnia.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez az ajánlattevő pedig az
ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve, 30 (harminc) nap időtartamban.
A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési
szempont alapján értékeli és a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerint jár el.
Az ajánlattevő ajánlati biztosítékot kell benyújtania a végső ajánlattételi határidőig, amelynek
összege bruttó 500.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Zrt-nél vezetett 10300002-23400391-70143285 számú
bankszámlára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre kell bocsátani, és érvényben
kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártáig, amely a végső ajánlattételi határidőtől számított 30.
nap. Az ajánlati biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása
esetén magyar fordításban is kell benyújtani, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. Az ajánlati
biztosíték visszafizetésére a Kbt. 54. § (5) bekezdését kell alkalmazni. Amennyiben ajánlattevő az
ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, úgy a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint jár el
ajánlatkérő.
:
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Értékelési szempont:
a legalacsonyabb ajánlati ár
A Kbt. 76. § (5) bekezdésére hivatkozással.
Az ajánlat beadásának formája: kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt
csomagolásban papíralapon 1 db eredeti és az eredetivel megegyező 1 db elektronikus (CD vagy
DVD) példányban kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Eltérés esetén az eredeti nyomtatott formában foglaltak az irányadóak. A csomagoláson fel kell
tüntetni, hogy „Vértesi Erőmű Zrt. 2018. évi villamos energia szükségletének beszerzése” Az ajánlat
az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!”.
Oroszlány, 2017. november 08.
Vértesi Erőmű Zrt.
ajánlatkérő
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