
Ajánlattételi felhívás 

 

1. Az ajánlatkérő  

a) neve: Marcali Város Önkormányzata 

b) címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

c) telefonszáma: +36 85 501-022;  

    telefax száma: +36 85 501-055 

d) e-mail címe: domjan.bernadett@marcali.hu; kozbeszerzes.onkormanyzat@marcali.hu   

e) honlapja: www.marcali.hu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (a Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerint a Kbt. 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel lefolytatott, a Kbt. 113. § (1) bekezdése 

szerinti összefoglaló tájékoztatással induló) nemzeti eljárásrendbe tartozó nyílt eljárás 

 

3. A további közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg 

közvetlenül és teljeskörűen, díjmentesen és elektronikusan valamennyi ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő számára megküldésre kerülnek, továbbá korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és 

díjmentesen, elektronikusan az alábbi címeken elérhetőek: 

 

3.1.  A Közbeszerzési Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban (Publikus KBA – 

www.kozbeszerzes.hu) 

 

3.2.  dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett jogi és közbeszerzési referensnél 

(domjan.bernadett@marcali.hu email címen) 

 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

4.1. A közbeszerzés tárgya:  

 

Villamos energia beszerzése Marcali Város Önkormányzata részére 2018. 

 

A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű, általános 

felhasználású villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadási kötelezettség 

nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés keretében. 

 

Az egyes részeknél megadott mennyiségektől Ajánlatkérő pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint 

opcionális rész. A tényleges felhasználás a megadott mennyiségtől tehát +30 %-os mértékben eltérhet 

akként, hogy az adott részben megadott teljes mennyiségi eltérés lehetőségét ajánlatkérő jogosult akár 

egy mérőponton is igénybe venni. 

 

A fogyasztási helyek részletes adatait és a részletes műszaki leírást mindhárom rész esetében a további 

közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

A becsült mennyiségek az előző év felhasználási adatai alapján kerültek kiszámításra. 
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A villamos energia beszerzése az alábbiakat foglalja magában:  

Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia a további közbeszerzési dokumentumokban részletesen 

ismertetett fogyasztási helyek tekintetében az Ajánlatkérő részére annak mindenkori igénye szerinti 

villamos energia mennyiség rendelkezésre bocsátására.  

 

A villamos energia beszerzésére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET.), a 

villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kerül sor. 

 

4.1.1. Mennyiség az I. rész tekintetében: 

A profilos fogyasztási helyek mértékadó éves fogyasztása: 285 000 kWh 

  

4.1.2. Mennyiség a II. rész tekintetében: 

A távleolvasott fogyasztási helyek mértékadó éves fogyasztása: 822 100 kWh 

 

4.1.3. Mennyiség a III. rész tekintetében: 

A közvilágítási célú villamos energia mértékadó éves fogyasztása: 682 330 kWh/év 

 

5. A szerződés meghatározása: 

5.1.  A közbeszerzés I. és II. része vonatkozásában: villamos energia adásvételi szerződés  

5.2.  A közbeszerzés III. része vonatkozásában: közvilágítási célú villamos energia adásvételi 

szerződés 

 

6. Jelen eljárásban keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 

elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 

 

7. A szerződés időtartama: 2018.01.01. 00:00 CET napjától 2018.12.31. 24:00 CET napjáig terjedő 

(12 hónap) időtartam. 

 

8. A teljesítés helye: 

Az I. és II. rész vonatkozásában: Marcali város közigazgatási területe NUTS-kód: HU-232 

A III. rész vonatkozásában: Marcali város közvilágítási hálózata 

POD: HU000120-11-S00000000000001535481 (KÖZVILÁGÍTÁS 8700 Marcali, Ifjúság u.) 

NUTS-kód: HU-232 

Mindhárom rész tekintetében a magyar villamos energia átviteli hálózaton keresztül teljesítve 

(HUZZ). Az egyes fogyasztási helyek részletes meghatározását a további közbeszerzési 

dokumentumok tartalmazzák.  

 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

9.1. A közbeszerzés I. és II. része tekintetében:  

Ajánlatkérő a beszerzés pénzügyi fedezetét önerőből biztosítja.   

Az egyes fogyasztási helyenként a fogyasztási helyek szerinti számlafizető intézmény nevére a havi 

szerződésszerű teljesítésről a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított, a fogyasztási hely 

vételező intézményének nevét és címét tartalmazó tételes elszámolási melléklettel ellátott számlát a 

fogyasztási hely szerinti számlafizető intézmény (fogyasztó) egyenlíti ki banki átutalással.  A kifizetés 

a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napos fizetési határidővel történik. Az 

ellenszolgáltatás teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a 

alkalmazásával kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
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Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

A részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza.  

 

9.2. A közbeszerzés III. része tekintetében:  

Ajánlatkérő a beszerzés pénzügyi fedezetét önerőből biztosítja.  

Benyújtható számlák: havonta, a területileg illetékes Elosztói Engedélyes adatszolgáltatása alapján. A 

kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napos fizetési határidővel történik. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a 

alkalmazásával kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

A részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza.  

 

10. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.  

 

11. Jelen eljárásban részajánlat tehető egy vagy több, illetve valamennyi részre, továbbá az egy 

ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma nincs korlátozva. 

 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja:  

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód (a közbeszerzés mindhárom része tekintetében) 

13.1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában 

résztvevő más szervezet akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró 

okok fennállnak.  

 

A kizáró okok igazolásának módja:  

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról – a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontja kivételével - az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan pedig a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell 

a részletes adatokat megadnia (lásd: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés, valamint 8. 

§ i) pont ib) alpontja, illetve 10. § g) pont gb) alpontja). 

 

Ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 

benyújtani, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 

kizáró okok.  

 

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód (a közbeszerzés mindhárom része tekintetében) 

 

14.1. Alkalmassági követelmény: 

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattevők) amennyiben nem rendelkezik 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évből (36 hónap) származó, 

legalább 1 db - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített -, legalább az adott részre 

vonatkozóan meghatározott teljes mennyiség (kWh) 70 %-ának megfelelő mennyiségű villamos 

energia szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban 
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befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat/értékesítéseket veszi figyelembe. A 

referencia igazolás/nyilatkozat – amennyiben a vonatkozó mennyiségi előírásnak megfelel - több rész 

tekintetében is felhasználható az alkalmasság igazolására. 

 

14.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 

igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év során teljesített 

villamos energia szállításai/értékesítései ismertetéséről szóló, az ajánlattevő illetve az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott 

igazolással (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §).  

Az igazolásban meg kell adni legalább a teljesítés helyét, idejét, a szerződést kötő másik felet, a 

szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  

Az ajánlattétel során a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán 

arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 

gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

tartalmazó saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § 

szerinti felhívására köteles benyújtani (Kbt. 114. § (2) bekezdés).  

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 

igazolásához az ajánlatában csatolnia kell 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.  

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek 

felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül 

- maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó 

valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A 

gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a 

jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal 

összefüggésben igazolja megbízhatóságát (Kbt. 65. § (11) bekezdés). 

 

15. Az ajánlattételi határidő: 2017. november 20. (hétfő) 10:00 óra 

 

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 

16.1. Az ajánlat benyújtásának címe: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 

11.; emelet, 41. számú kistanácskozó 

16.2. A benyújtás módja: Az ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 

elkészítenie és egy papír alapú eredeti példányban, írásban és zártan, a 16.1. pontban megadott címre 

közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.  
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17. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.  

 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye:  

18.1. Az ajánlat(ok) felbontásának helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, 

Rákóczi u. 11.; emelet, 41. számú kistanácskozó 

18.2. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2017. november 20. (hétfő) 10:00 óra 

18.3. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott 

személyek 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

 

20. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 

 

21. Egyéb információk: 

21.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, valamint az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában (egyszerű másolatban):  

a) az ajánlatot vagy az alábbiakban meghatározott meghatalmazást aláírók aláírási címpéldányát vagy 

a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd által hitelesített aláírás-mintáját, vagy 

ezekkel egyenértékű dokumentumát, amennyiben jogszabály az adott szervezet vonatkozásában 

aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi;  

b) amennyiben az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlati felhívás megküldése 

időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát vagy azzal egyenértékű 

dokumentumot. 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell 

a képviseletre jogosult személytől származó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást.  

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.  

 

21.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése és (6) bekezdés a)-b) 

pontjai, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 

pontja szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.  

 

21.3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal. 

 

21.4. A szerződés biztosítékai: meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér a további közbeszerzési 

dokumentumokban (vállalkozási szerződés) foglaltak szerint.  

 

21.5. Az eljárásban a hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. Ajánlatkérő új gazdasági szereplő 

bevonása esetén nem rendel el újabb hiánypótlást (Kbt. 71. § (6) bekezdés).  

 

21.6. Az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban megadott 

időpontok közép-európai helyi idő szerint értendők (CET).  

 

21.7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli.  
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21.8. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 

annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.  

 

21.9. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 

végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.  

 

21.10. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2017. november 8. 
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