
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK* 
 

„Villamos energia beszerzése Marcali Város Önkormányzata részére 

2018.” 

 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben 

lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Jelen közbeszerzési dokumentumok elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, amely egyidejűleg 

megküldésre kerül valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek.  
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Tisztelt Ajánlattevők! 

 

 

Az ajánlatkérő célja, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkkal, 

segédletekkel és iratminták rendelkezésre bocsátásával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) előírásaival összhangban segítse a közbeszerzési 

eljárásban a megfelelő ajánlattételt. Jelen dokumentumok kiegészítik, részletezik, szükség 

szerint értelmezik az eljárást megindító felhívásban megtalálható információkat. Az eljárást 

megindító felhívás és jelen dokumentumok az eljárás elválaszthatatlan, szerves részét 

képezik, és mint ilyen együtt kezelendők. 

 

Az ajánlatok formájának előírása, egységesítése révén ajánlatkérő célja továbbá, hogy 

könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát. Kérjük, hogy ennek érdekében a jelen 

dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ebben foglalt formai és 

tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. 

 

Az ajánlat elkészítéséhez jó munkát kívánunk! 

 

 

Marcali, 2017. november 8. 

 

                                                                                 dr. Sütő László s.k. 

                                                                                                          polgármester 
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I. A közbeszerzés tárgyának fő jellemzői (műszaki leírás) 

 

I.1. A beszerzés tárgya: 

Jelen eljárás (beszerzés) tárgya a Marcali Városi Önkormányzat által fenntartott intézmények 

fogyasztási helyei részére, a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, 

szabványos minőségű, általános felhasználású villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes 

ellátás alapú, fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélküli szerződés keretében, a jelen 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletszabályok szerint az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott mennyiségben. 

 

A beszerzés három részajánlati körből áll, azaz mindhárom részre lehet ajánlatot tenni, és a 

benyújtott ajánlatok valamennyi rész tekintetében külön-külön kerülnek értékelésre.  

 

I.2. Az ajánlati ár 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban meghatározott árakat az alábbi 

szempontok figyelembevételével alakítsák ki. 

Az ajánlati árra vonatkozó ajánlatokat az 1. számú iratminta szerinti Felolvasólapon a 

táblázatba beírva, értelemszerűen kell megadni. Az ajánlattevőknek részajánlattételi 

körönként (3 db fogyasztási csoport) a felhasználási helyek összességére kell ajánlatot adniuk, 

annyi részajánlattételi körre vonatkozóan, ahányra az ajánlattevő ajánlatot kíván tenni. A 

fogyasztási csoport/részajánlattételi kör tovább nem bontható. 

Az ajánlati ár belföldi, nettó, fix, egy zónaidős villamos energia ár, amit magyar forintban kell 

megadni (HUF), és mentesnek kell lennie az általános forgalmi adótól, a rendszerhasználati 

díjaktól, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 147. §-ában 

meghatározott pénzeszközöktől, az energiaadótól, valamint egyéb adóktól, hatósági 

díjtételektől, és érvényesnek kell lennie az adott fogyasztási csoport minden csatlakozási 

pontjára. 

Az ajánlatevőknek garantálniuk kell az általuk megadott egy zónaidős, tiszta áramdíjas 

energiaár változatlanságát a teljes szerződéses időtartamban. Az ajánlati ár a szerződés 

időtartama alatt fix, indexálásra (pl. infláció, deviza árfolyamának ingadozása stb. miatt) 

lehetőség nincs. 

 

I.3. Meddőenergia ár: 

Ajánlattevő sem az induktív, sem a kapacitív meddőenergiára vonatkozóan díjigénnyel nem 

léphet fel a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

alkalmazásának szabályairól szóló 10/2016.(XI.14.) MEKH rendelet alapján. Ajánlattevő 

meddő villamosenergia utáni díjfizetést nem kíván teljesíteni.  

 

I.4. A megkötendő szerződés érvényességi ideje, elosztási szerződésekkel, 

kereskedőváltás lebonyolításával kapcsolatos információ: 

A szabadpiaci villamos energia szolgáltatásának kezdete 2018. január 01. 00:00 óra. A 

szabadpiaci villamos energia szolgáltatás lejárata pedig 2018. december 31. 24:00 óra. 
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A szükséges elosztói szerződések úgy, mint Hálózati Csatlakozási Szerződések (a 

továbbiakban: HCSSZ) és Hálózathasználati Szerződések (a továbbiakban: HHSZ) 

megkötését az ajánlatkérő hivatalos megbízásával nyertes ajánlattevő kezdeményezi és 

bonyolítja le a területileg illetékes elosztói engedélyesnél. Nyertes ajánlattevő szakmailag 

felügyeli a profilos elszámolás alá eső fogyasztási helyek illetékes elosztói engedélyes által 

történő végleges profilba sorolását és valamennyi profilos fogyasztási helyre vonatkozóan a 

szerződéses időszak alatt érvényes Mértékadó Éves Fogyasztás megállapítását. A HCSSZ-ek 

és HHSZ-ek megkötéséhez a szabadpiaci villamos energia szolgáltatási szerződés kezdete az 

irányadó. Az ajánlattevők által megadott árnak magában kell foglalnia a területileg illetékes 

elosztói engedélyessel kötendő HCSSZ-ek és HHSZ-ek megkötésével kapcsolatos szakértői 

tanácsadás, valamint az ajánlatkérő megbízásából a szabadpiacra lépő fogyasztási helyek 

HCSSZ-einek és HHSZ-einek megkötésével kapcsolatosan eljáró nyertes ajánlattevő 

szolgáltatási díját. 

Ajánlatkérő menetrendadási kötelezettség nélküli teljes ellátás alapú szerződést köt a nyertes 

ajánlattevővel. 

A villamos energia szolgáltatást jelenleg biztosító, 2017. december 31-ig szerződéssel 

rendelkező kereskedő váltásával kapcsolatos teendőket az ajánlatkérő megbízásából a nyertes 

ajánlattevő köteles lebonyolítani (Vet. 47/B. § (1) bek.).  

 

Ajánlatkérő jelen dokumentumokban részletesen megadott fogyasztási helyei jelenleg 

szabadpiaci villamos energiavásárlási szerződéssel, illetve egy-két esetben egyetemes 

szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek (2017. december 31-ig), így azok szolgáltatói körből 

való kiléptetése szükséges. 

 

I.5. A villamos energia fogyasztás elszámolása 

A távleolvasható, negyedórás mérésre alkalmas mérővel ellátott (idősoros) fogyasztási helyek 

tekintetében – a szerződés időtartama alatt – a mindenkori negyedórás szabadpiaci fogyasztási 

menetrendet a nyertes ajánlattevő készíti el és jelenti a rendszerirányító felé. A menetrendadás 

alapját a felhasználási helyenként megadott éves villamos energia fogyasztások jelentik. 

Nyertes ajánlattevő vállalja az idősoros fogyasztók teljes ellátás alapú szerződés szerinti 

szabadpiaci villamos energia ellátását. Az idősoros felhasználási helyek menetrendtől való 

eltérésének pénzügyi kockázata a többletenergia vagy a szükséges kiegyenlítő energia 

megvásárlásából következően nyertes ajánlattevőt terheli, ennek ajánlatkérő felé történő 

utólagos részben vagy egészében történő áthárítása nem lehetséges. A kiegyenlítő energia 

számítása, a kiegyenlítő energia volumenének (kWh) és a felhasználási helyre érvényes 

ajánlati árnak a szorzata. A kiegyenlítő energia vásárlásának pénzügyi kockázatát ajánlattevők 

a megadott ajánlati árakban érvényesíthetik. Az ajánlattételi felhívásban jelzett villamos 

energia mennyiség felhasználásának hiányából eredeztethető esetleges többletenergia vásárlás 

költséghárítása semmilyen formában, a legkisebb mennyiségre sem érvényesíthető. A 

többletenergia vásárlásának pénzügyi kockázatát ajánlattevők a megadott ajánlati árakban 

érvényesíthetik. 

A profilos fogyasztási helyek tekintetében – a szerződés időtartama alatt – a profil alapú 

szabadpiaci fogyasztási menetrendet a nyertes ajánlattevő készíti el és jelenti a 

rendszerirányító felé.  A profilos menetrendadás alapját a szabadpiacra lépéskor a területileg 

illetékes elosztói engedélyes által megállapított Mértékadó Éves Fogyasztás jelenti, ennek 

hiányában a fogyasztási helyenként megadott éves villamos energia fogyasztások 

alkalmazandóak. Nyertes ajánlattevő vállalja a profilos fogyasztók teljes ellátás alapú 

szerződés szerinti szabadpiaci villamos energia ellátását. A profilos felhasználási helyek 

Mennyiségi Eltérésének pénzügyi kockázata a többletenergia vagy a szükséges kiegyenlítő 

energia megvásárlásából következően nyertes ajánlattevőt terheli, ennek ajánlatkérő felé 
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történő utólagos részben vagy egészében történő áthárítása nem lehetséges. A Mennyiségi 

Eltérés számítása fogyasztástöbblet esetén, a Mennyiségi Eltérés volumenének (kWh) és a 

fogyasztási helyre érvényes ajánlati árnak a szorzata. A Mennyiségi Eltérés vásárlásának 

pénzügyi kockázatát ajánlattevők a megadott ajánlati árakban érvényesíthetik. Az ajánlattételi 

felhívásban jelzett villamos energia mennyiség felhasználásának hiányából eredeztethető 

esetleges Mennyiségi Eltérés volumenének költséghárítása semmilyen formában, a legkisebb 

mennyiségre sem érvényesíthető. A többlet-energia vásárlásának pénzügyi kockázatát 

ajánlattevők a megadott ajánlati árakban érvényesíthetik. 

A szabadpiaci villamos energia fogyasztás teljes körű elszámolását a szabadpiaci teljes ellátás 

alapú szerződések megkötését követően a nyertes ajánlattevő végzi a területileg illetékes 

elosztói engedélyes fogyasztásmérései alapján. Nyertes ajánlattevő a csatlakozási pontok 

száma, az elosztói teljesítménydíj, és az elosztói engedélyes által mért fogyasztások után 

esedékes elosztási, valamint rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási – hatóságilag 

rögzített – díjakat közvetített szolgáltatásként számlázza ajánlatkérő fogyasztási helyei felé 

(a fogyasztási helyek szerinti vételező intézmény nevére), a kereskedői villamos energia 

szolgáltatási díjjal egyidejűleg. Nyertes ajánlattevő, az ajánlatkérő fogyasztási helyei után 

megfizetett rendszerhasználati és elosztói díjakat az illetékes villamos energia iparági 

szereplőkkel maga számolja el. 

 

I.6. A villamos energia fogyasztás számlázása 

Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő az energia ellenértéke vonatkozásában naptári hónaphoz 

igazodó elszámolást alkalmaznak. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy megadott 

fogyasztási helyek listája szerint fogyasztási helyenként külön-külön az ott feltüntetett 

számlafizetők (feltüntetve a vételező intézmény fogyasztási helyeit) felé számláz, azaz a listán 

szereplő fogyasztási helyekre havonta számlafizetőnként és intézményenként külön számlákat 

bocsát ki, amely tartalmazza: 

▪ az általa az előző naptári hónapban (Elszámolási Időszak) a vevő részére értékesített 

villamos energia teljes mennyiségét. 

▪ a villamos energia egységárát (Ft/kWh). 

▪ a fizetendő összeget 

▪ az általános forgalmi adó összegét 

▪ a törvényben meghatározott energiaadó összegét 

▪ a rendszerhasználati díjakat 

▪ egyéb, jogszabályban rögzített, a Vevőt terhelő és az Eladó által számlázandó tételeket 

(így különösen a Vet. 147. § alapján számlázandó tételeket) 

▪ az adott fogyasztási hely azonosítását biztosító POD azonosítót és a fogyasztásmérő 

gyári számát 

▪ a Szerződés hatálybalépését követően kiállított első számlában a Felhasználási 

helyeken felszerelt mérők szerződés hatálybalépésekori időpontra vett induló 

számlálóállásait 

▪  a szerződés megszűnését követően kiállított elszámoló számlában a Felhasználási 

helyeken felszerelt mérők számlálóállásának értékeit 

A számlák mellé ajánlattevő részletes analitikát (elektronikus formában is) mellékel, melyek 

fogyasztási helyenként (egyértelmű beazonosíthatóság mellett) tartalmazzák a számla alapját 

képező fogyasztási mennyiségeket (leolvasási adatokat, leolvasási időszakot), egységárakat, 

számlaértékeket. 

Ajánlatkérő a számlafogadó gazdálkodó szervezetek (vételező intézmények) pontosított nevét, 

elérhetőségét, bankszámla számát, adóazonosító számát a szerződés megkötését követő tizenöt 

napon belül a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. 



6 
 

A számlák kiegyenlítése az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint történik. Az 

ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt 

az ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek mögött nincs az ajánlatkérő által 

átvett, elismert teljesítés.  

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat. 

 

I.7. Fogyasztási helyek be- és kilépése 

Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt újonnan bekapcsolásra kerülő 

fogyasztási helyek részére az ajánlati áron, a szerződéses időtartamon belül szabadpiaci 

villamos energiaellátást nyújt. Továbbá szakértői támogatást biztosít, és az ajánlatkérő 

képviselőjeként menedzseli a fogyasztási hely szabadpiacra lépését – úgy mint HCSSZ és 

HHSZ megkötése, profilba sorolás stb. – melynek díját ajánlatkérő a villamos energia 

szolgáltatás árában fizeti meg nyertes ajánlattevő részére.  

Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt megszűnő – s ezáltal a 

szerződés hatálya alól kikerülő – fogyasztási helyek részére szakértői támogatást biztosít és az 

ajánlatkérő képviselőjeként menedzseli a fogyasztási helyek villamos energia szolgáltatásból 

való kiléptetését. E szolgáltatás költségét ajánlatkérő az ajánlattevők által megadott ajánlati 

árba építve fizeti meg. 

 

I.8. A felhasználási helyenként igényelt villamos energia 

Az ajánlattevőknek az alábbi táblázatokban rögzített fogyasztási helyeket, valamint a 

hozzájuk tartozó villamos energia mennyiségeket kell figyelembe venniük.  

A mennyiségeket feltüntető oszlopban meghatározott adatok ajánlatkérőnél a mértékadó éves 

fogyasztás adatai alapján kerültek meghatározásra, melytől a tényleges ajánlatkérői igény 

eltérhet (+30%-kal) (a táblázatban feltüntetett adatok csak irányadó értékek, ezért térhet el 

összegük az eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentumokban megadott „összesen” 

adatoktól). Ezen tolerancia tartományon belül a mennyiséget a megadott egységáron jogosult 

felhasználni az ajánlatkérő, a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 

Az alábbiakban részajánlati körönként meghatározzuk az egyes fogyasztási helyeket, és a 

hozzájuk kapcsolódó vételező intézményt, számlafizetőt.  
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I. részajánlattételi kör: 

Intézményi profilos fogyasztási helyek: 66 db fogyasztási helyen összesen 285 000 kWh/év villamos energia igény 

Szerződő, számlafizető neve, 

címe 
Vételező intézmény neve POD - mérőhely azonosító Irsz. Helység Közterület neve 

Közterül

et 

jellege 

Házszám 

Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ         

8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 

9. 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

HU000120-11-

S00000000000000501760 8700 Marcali 

Széchenyi 

utca 21 

HU000120-11-

S00000000000000525294 8700 Marcali 
Dózsa Gy. 

utca 9 

HU000120-11-

S00000000000000026504 8700 Marcali 
Katona 

utca 3 

HU000120-11-

S00000000000000026505 8700 Marcali 
Noszlopy G. 

utca 1 

HU000120-11-

S00000000000000026506 8700 Marcali 
Szigetvári 

utca 1 

Marcali Városi Kulturális 

Központ  

8700 Marcali Múzeum köz 5. 

Marcali Városi Kulturális Központ 

HU000120-11-

S00000000000000025851 8700 Marcali Gyótapuszta   0/A 

HU000120-11-

S00000000000000025854 8700 Marcali 
Marczali Henrik 

utca 1638 

HU000120-11-

S00000000000000028978 8700 Marcali Széchenyi utca 3 

HU000120-11-

S00000000000000025852 8700 Marcali Horvátkúti utca 56 

HU000120-11-

S00000000000000025849 8700 Marcali Bizei utca 53 

HU000120-11-

S00000000000000025850 8700 Marcali Gárdonyi utca 23 

HU000120-11- 

S00000000000000524293 8700 Marcali Orgona utca 2 

HU000120-11-

S00000000000001580665 8700 Marcali Múzeum köz 2 

HU000120-11-

S00000000000001552946 8700 Marcali Orgona utca 2 

HU000120-11-

S00000000000000509602 8700 Marcali Kölcsey utca 0/0 

Marcali Városi Múzeum                                            

8700 Marcali, Múzeum köz 

5. 

Marcali Városi Múzeum HU000120-11-

S00000000000000025853 8700 Marcali Kossuth utca 25 
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Berzsenyi Dániel Városi 

Könyvtár                                  

8700 Marcali, Park u. 2. 

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár HU000120-11-

S00000000000000556824 8700 Marcali Park utca 2 

Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal                                     

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

HU000120-11-

S00000000000000507081 8700 Marcali 
Tavasz 

utca 13 

HU000120-11-

S00000000000001549427 8700 Marcali 
Rákóczi 

utca 11 

HU000120-11-

S00000000000000026469 8700 Marcali 
Rákóczi 

utca 7 

Marcali Óvodai Központ                                                                

8700 Marcali, Posta köz 3. 
Marcali Óvodai Központ 

HU000120-11-

S00000000000000026410 8700 Marcali 
Katona J. 

utca 1 

HU000120-11-

S00000000000000026408 8700 Marcali 
Táncsics 

utca 59 

HU000120-11-

S00000000000000026409 8700 Marcali 
Park 

utca 13 

HU000120-11-

S00000000000000039451 8700 Marcali 
Mikszáth 

utca 12 

HU000120-11-

S00000000000000029000 8700 Marcali 
Posta 

köz 3 

Marcali Város 

Önkormányzat Gamesz 

Szervezete 8700 Marcali, 

Templom u. 2. 

Marcali Város Önkormányzat Gamesz Szervezete 

HU000120-11-

S00000000000000515066 8700 Marcali 
Horvátkúti 

utca 74 

HU000120-11-

S00000000000000555920 8700 Marcali 
Templom 

utca 2 

HU000120-11-

S00000000000000529238 8700 Marcali 
Sport 

utca 3 

HU000120-11-

S00000000000000026357 8700 Marcali 
Rákóczi u. 

utca 25 

HU000120-11-

S00000000000000026355 8700 Marcali 

Berzsenyi 

Lépcsőház utca 88 

HU000120-11-

S00000000000000026359 8700 Marcali 
Liget 

utca 3 

HU000120-11-

S00000000000000026360 8700 Marcali 
Szökőkút 

    

HU000120-11-

S00000000000000026361 8700 Marcali 
Henrik 

utca   

HU000120-11-

sS00000000000000026362 8700 Marcali 
Nyilvános Wc 

    

HU000120-11-

S00000000000000026363 8700 Marcali 
Déli pergola 

    

HU000120-11-

S00000000000000026364 8700 Marcali 
Kamasz 

játszótér   
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HU000120-11-

S00000000000000516849 8700 Marcali 
Latinka 

pálya   

HU000120-11-

S00000000000000702010 8700 Marcali 
Künzelsau 

tér   

HU000120-11-

S00000000000001444055 8700 Marcali 
Liget Lépcsőház 

utca 4 

HU000120-11-

S00000000000000026407 8700 Marcali 
Horvátkúti 

utca 24 

HU000120-11-

S00000000000001651882 8700 

Marcali-

Boronka 
Napsugár  

utca 

3244/7 

hrsz 

HU000120-11-

S00000000000000026406 8700 Marcali 
Alkotmány 

utca 1 

Marcali Város 

Önkormányzata 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Marcali Város Önkormányzata 

HU000120-11-

S00000000000000520810 8700 Marcali 

 

 

Bizei  utca 33 

HU-000120-11-

S00000000000001518005 8700 Marcali 
Petőfi Sándor  

utca 16 

HU-000120-11-

S00000000000001523166 8700 Marcali 
Rákóczi  

utca 11 

HU-000120-11-

S00000000000001692742 8700 Marcali 
Rákóczi  

utca 

1655/1 

hrsz 

HU-000120-11-

S00000000000001670972 8700 Marcali 
Vereckei  

utca 07 hrsz 

HU-000120-11-

S00000000000001692775 8700 Marcali 
Virág 

utca 3085 

HU-000120-11-

S00000000000001692649 8700 Marcali 
Noszlopy Gáspár 

utca 0195 

HU-000120-11-

S00000000000001692647 8700 Marcali 
Hősök 

tere 469/1 

HU-000120-11-

S00000000000001692648 8700 Marcali 
Széchenyi István 

utca 1613 hrsz 

HU000120-11-

S000000000000001692773 8700 Marcali 

 

 

Bizei  utca 3105 

HU000120-11-

S000000000000001692674 8700 Marcali 

 

 

Rákóczi utca 1627 

HU000120-11-

S000000000000001692650 8700 Marcali 

 

Szigetvári  utca 1007 hrsz 

 

HU000120-11-

S000000000000001692667 8700 Marcali 

 

Petőfi  
utca 493 



10 
 

 

HU000120-11-

S000000000000001692802 

 

8700 

 

Marcali 

 

 Kossuth Lajos 
 

utca 

 

2643 

HU000120-11-

S000000000000001692804 8700 Marcali 

Széchenyi István 

  utca 1448 

HU000120-11-

S000000000000001692701 8700 

Marcali-

Gyótapuszta 

Kölcsey  

  utca 0522 

HU000120-11-

S000000000000000566320 8700 Marcali 

 

 Dózsa György utca 1/A 

HU000120-11-

S000000000000001692743 8700 Marcali 

 

 Hősök tere 470 

HU000120-11-

S000000000000001692661 8700 Marcali 

 

 Dózsa György utca 1164 

HU000120-11-

S000000000000001692660 8700 Marcali 

 

 Berzsenyi Dániel utca 2019 

HU000120-11-

S000000000000001692693 8700 Marcali 

 

 Marczali Henrik utca 1597/60 

HU000120-11-

S000000000000001692501 8700 Marcali 

Dózsa György 

  utca 1148/2 

HU000120-11-

S000000000000001692673 8700 Marcali 

 

 Noszlopy Gáspár utca 2021/2 

HU000120-11-

S000000000000001692692 8700 

Marcali-

Boronka 

Boronkai  

 utca  

7  

3250 hrsz 
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II. részajánlattételi kör: 

Intézményi távleolvasott fogyasztási helyek: 3 db fogyasztási helyen összesen 822 100 kWh/év villamos energia igény 
 

 
Szerződő, számlafizető neve, 

címe 
Vételező intézmény neve POD - mérőhely azonosító  Irsz. Helység 

Közterület 

neve, jellege 

Házszám 

(tól) 

1.  

Marcali Városi Kulturális 

Központ 

8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

Marcali Városi Kulturális 

Központ 
HU000120F11-U-KULTUR-KOZP-

MARCALI 

8700 Marcali Múzeum köz 2 

2.  

Marcali Városi Gyógyfürdő 

és Szabadidőközpont 

8700 Marcali, Rózsa u. 2. 

Marcali Városi Gyógyfürdő 

és Szabadidőközpont 
HU000120F11-U-GYOGYFURDO-

MARCALI- 

8700 Marcali Rózsa utca 2/A 

3.  

Marcali Város Önkormányzat 

Gamesz Szervezete 8700 

Marcali, Templom u. 2. 

Marcali Város 

Önkormányzat Gamesz 

Szervezete 
HU000120F11-U-MAJOR-LEHEL-

MARCALI 

8700 Marcali Lehel utca 027/2 hrsz 

 
 

III. részajánlattételi kör 
 

A fogyasztás várható becsült mennyisége:  

Mértékadó éves fogyasztás: 682 330 kWh/év 

Teljesítés helye: Marcali város közigazgatási területének közvilágítási hálózata 

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

 

A teljesítésre vonatkozó főbb hatályos jogszabályok: 

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 

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 

A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016.(XI.14s.) MEKH 

rendelet 

 

 

 



 

II. Formai előírások 

 

Az ajánlattételi felhívás 16-17. pontjain felüli előírások: 

Az ajánlat csomagolásán (borítékán vagy dobozán) az alábbi feliratot kérjük feltüntetni: 

„Villamos energia beszerzése Marcali Város Önkormányzata részére 2018. 

2017. november 20. (hétfő) 10:00 óráig felbontani tilos!” 

 

Az ajánlatot személyesen az alábbiak szerint lehet benyújtani: 

a) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 óra és 16:00 óra között (az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 10:00 óráig); 

b) pénteken 9:00 óra és 11:00 óra között. 

 

Az ajánlat postai úton történő megküldése esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő 

lejártáig be kell érkeznie az eljárást megindító felhívás 16.1. pontjában meghatározott helyre.  

Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai 

úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból, a postai 

küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli.  

 

A papír alapú eredeti példánnyal szemben támasztott követelmények: 

a) zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó 

lapjához rögzíteni;  

b) az ajánlat oldalszámozása oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat 

vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 

hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

 

Az ajánlattevő a jelen dokumentumban található iratminták használatát javasolja az ajánlat 

összeállítása során.  

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolt dokumentumok – főszabály szerint – 

egyszerű másolatban is benyújthatók, de a papír alapú eredeti példányhoz a Kbt. 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani. 

  

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetni fogja a rendelkezésére álló 

fedezet összegét. 

 

A jelen eljárásban esetlegesen elrendelt hiánypótlás teljesítése során is fenti formai 

követelményeknek kell megfelelni. 
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III. Tartalmi előírások:  

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell – lehetőleg az alábbi sorrendben - az ajánlatkérő által az 

eljárást megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban előírt alábbi 

nyilatkozatokat, dokumentumokat:  

TARTALOMJEGYZÉK (oldalszámmal ellátva)  

FELOLVASÓLAP (1. sz. iratminta)  

NYILATKOZAT a kizáró okokra vonatkozóan (2. sz. iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

/Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében/ (3/A. sz. iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében  

/Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében/ (3/B. sz. iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (4. sz. iratminta)  

NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére 

vonatkozóan (5. sz. iratminta) (adott esetben)  

NYILATKOZAT az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más 

szervezet (vagy személy) kapacitásának igénybevételéről (6. számú iratminta)  

Nyilatkozta a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (7. számú iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan (8. számú iratminta)  

NYILATKOZAT a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybe vételéről a Kbt. 66. § 

(6) bekezdés a) és b) pontja szerint (9. számú iratminta)  

NYILATKOZAT az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesüléséről (10. sz. 

iratminta)  

Az ajánlatot aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített 

aláírás-minta  

A cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás (adott esetben)  

Amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az 

ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat 

egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot (adott esetben)  

A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott 

esetben)  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás (adott esetben) 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentum 

magyar nyelvű fordítása, a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint (adott 

esetben)  

Egyéb dokumentumok (adott esetben)  

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az eljárást megindító 

felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat vagy más igazolás nyújtható 

be.  
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IV. Egyéb információk 

 

Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a szerint kérhető az alábbi elérhetőségeken:  

domjan.bernadett@marcali.hus 

FAX: +36 85 501 055 

 

Az eljárásban hiánypótlásra, felvilágosítás kérésre vagy számítási hiba javítására a Kbt. 71. §-

ban és az eljárást megindító felhívás 21.5. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor. 

 

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetén ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ban 

foglaltak szerint jár el.  

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről összegezést küld az ajánlattevőknek.  

Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést – az egyes részek 

tekintetében - nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes 

szervezetekkel (személyekkel) - írásban köti meg a közbeszerzési eljárásban közölt végleges 

feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.  

 

Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.  

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 

számított 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.  

A Kbt. 131. § (6) bekezdésétől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is 

megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be (Kbt. 131. § (8) bekezdés a) 

pont).  

 

 

További kapcsolódó dokumentumok: 

- Szerkeszthető iratminták 

- Szerződés-tervezet 
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