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2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Postai cím:

Külterület

Város:

Oroszlány

HU212

NUTS-kód:

E-mail:

ferman@vert.hu

Postai irányítószám:

Fermann

Kapcsolattartó személy:

EKRSZ_
89378195

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

2840

Ország:

Magyarország

József
+36 34360255

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
41154256

+36 13280631

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.vert.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.vert.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.
Budapest

EKR001337462019

HU110

1054

Magyarország

2019.10.16 14:28:06

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:
Barabás

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

barabas.aron@nagyeskiss.hu

Áron
+36 13280630

Telefon:

Ország:

Fax:

+36 13280631

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.vert.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001337462019/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001337462019/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.6) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Villamos energia

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Villamosenergia beszerzése VERT 2020
EKR001337462019

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamosenergia beszerzése VERT 2020

EKR001337462019

Nem

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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
Nem

A beszerzés részekből áll
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

A költséghatékony gazdálkodás és a közpénzek ésszerű felhasználásának biztosítása, valamint az Ajánlatkérők számára a
legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében a mennyiségi volumenből eredő hatást érvényesíteni kívánja Ajánlatkérő. Portfólióhatás
esetén, amennyiben minél nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, a gazdasági szereplő kedvezőbb áron tudja az energiát
beszerezni, egyben értékesíteni, azzal kereskedni. Az energia piaci sajátosságokra tekintettel a beszerzés mennyisége kapcsán nem
indokolt a részekre bontás, azzal a piaci versenyhelyzet nem növelhető, jellemzően inkább árdrágító hatással van a beszerzés
tárgyának részekre bontása.

II.2) Meghatározás
Villamosenergia beszerzése VERT 2020

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU212 Komárom-Esztergom

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 2840 Oroszlány, Külterület 0718/10 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(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)
Villamosenergia beszerzése mindösszesen 7 384 660 kWh (opció - 40 %) mennyiségben az ajánlatkérő részére 2020.01.01. 00:00
órától - 2020.12.31. 24:00 óráig tartó időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia
adásvételi szerződés keretében. A részletes meghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

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
Időtartam hónapban:

12

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

EKR001337462019

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő az 7.384.660 kWh összes mennyiségtől -40% mértékig térhet el.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki 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:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn
nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak
szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozó
vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban
van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 69. § (4)(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire. SZ.1. alkalmassági követelmény A Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja szerint és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a
villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ezért ajánlattevőnek villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel kell
rendelkeznie. SZ.1. előzetes igazolása: Ajánlatkérő elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α (alfa)
pontjában tett egyszerű nyilatkozatot és nem kéri a IV. rész részletes kitöltését. SZ.1. igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívás alapján: Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban (Magyar
Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása) ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69. § (11)
bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás
kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak
egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. §
(3) bek., 69. § (11a) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
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Nem

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. előzetes igazolása: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5)-(6) bek-nek
megfelelően – ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal,
hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. M.1. igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján: Az
alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M.1. A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de
legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak ismertetését. A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - szállítás tárgya (az alkalmassági
minimumköv.-re figyelemmel), - a szállított (értékesített) villamosenergia mennyisége úgy, hogy abból a szállított (értékesített)
villamosenergia kWh-ban kifejezett mennyisége megállapítható legyen - részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett
szerződés teljes tárgyának megjelölését - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek.,
69. § (11a) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
évben (36 hónapban) rendelkezik összesen minimum 3 300 000 kWh mennyiségben villamos-energia szállítására (értékesítésére)
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Az egyes referenciakövetelmények több szerződésből származó referencia
bemutatásával is teljesíthetők. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36
hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a 321/2015. (
X. 30.) Korm. rend 21/A. § alapján elfogadja, ha a referenciakövetelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
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
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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

Nem

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő
előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF (a részletek a közbeszerzési dokumentumokban).
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös
ajánlattevők, sem önálló ajánlattevő vonatkozásában.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
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Nem

Nyílt eljárás

Igen

Meghívásos eljárás

Nem

Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők 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

Nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Igen

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás összege (ajánlati ár: nettó HUF/1kWh) vonatkozásában bonyolítja le. Az
árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
Igen

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő:

2019.11.04

14:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy

Az időtartam hónapban:

1

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.11.04

Hely:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlati határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR001337462019

16:00

óra/perc

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az
ajánlati határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII. 19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján. A
bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Igen

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2020. szeptember

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

VI.3) További információk
1. Az ajánlatot a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani az EKR rendelet 6. § (1)
bekezdés alapján regisztrált gazdasági szereplőnek. 2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti
jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek, Kbt. 65. § (12
) bek. alapján vizsgálja. 3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg. 4. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre
formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: - a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot a kapacitásbiztosító szervezetekről - a Kbt. 66. §
(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a feltételek elfogadásáról - a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek.
szerinti tartalommal - a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot az alvállalkozókról - a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatot a kizáró okokról az alvállalkozókra vonatkozóan - egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - nyilatkozat
változásbejegyzésről - aláírási jogosultság igazolása: AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az
ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. - egyéb, a
közbeszerzési dokumentumokban rögzített dokumentum Kérjük, hogy az EKR-ben egyetlen tömörített állományt szíveskedjenek
feltölteni. 5. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése. 6. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az
EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. 7. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8. Ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 108. § (8a) bekezdését. 9. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában
megadott 1 hónap időtartam a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő. 10. Az ajánlatkérő az eljárásban való
részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 11. A IV.2.7) pont folytatása: A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi. 12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 13. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján értékeli. Értékelési szempont: Ajánlati ár (energiadíj, nettó HUF/1kWh. Az Ajánlatkérő
igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen
felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru
jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék. 14. Az eljárás gyorsított nyílt eljárás indoklása a Kbt. 81. § (10)
bekezdés alapján: A szerződés elmaradás esetén nem biztosított a Vértesi Erőmű Zrt. telephelyeinek, az MVM Oroszlányi
Erőműfejlesztő Zrt. (MVM OEF Zrt.) biztonságos és folyamatos működtetése. 15. A további részleteket a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. 16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: Név: Dr. Pete Judit,
OO353, Barabás Áron, OO961 Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

EKR001337462019

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:
A Kbt. 148. § alapján. --- A felhívás VI.3) pontjának folytatása: 17. A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: A költséghatékony
gazdálkodás és a közpénzek ésszerű felhasználásának biztosítása, valamint az Ajánlatkérők számára a legkedvezőbb ajánlati ár elérése
érdekében a mennyiségi volumenből eredő hatást érvényesíteni kívánja Ajánlatkérő. Portfólióhatás esetén, amennyiben minél nagyobb
mennyiség kerül versenyeztetésre, a gazdasági szereplő kedvezőbb áron tudja az energiát beszerezni, egyben értékesíteni, azzal
kereskedni. Az energia piaci sajátosságokra tekintettel a beszerzés mennyisége kapcsán nem indokolt a részekre bontás, azzal a piaci
versenyhelyzet nem növelhető, jellemzően inkább árdrágító hatással van a beszerzés tárgyának részekre bontása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

E-mail:
Internetcím: (URL)

Postai irányítószám:

dontobizottsag@kt.hu

1026

Telefon:

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

Ország

Magyarország

+36 18828592
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2019.10.16

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Ajánlati/részvételi
felhívás hirdetmény
feladása

Feladott

2019.10.16

Közzététel
dátuma

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR001337462019

Feladó felhasználó

Megtekintés

Barabás Áron

Feladott verzió
Közzétett verzió

