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HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 

2010/S 51-075636 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

Árubeszerzés 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kossuth tér 1.  
Kapcsolattartó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda  
6800 Hódmezővásárhely  
MAGYARORSZÁG  
Tel.   +36 62530166 
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu  
Fax   +36 62530132 
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal 
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent 
említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI  
Regionális vagy helyi hatóság  
Általános közszolgáltatások  
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS  
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Villamos energia beszerzés 2010.  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
A teljesítés helye Hódmezővásárhely közigazgatási területe.  
NUTS-kód HU333 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Kereskedelmi (szállítási) szerződés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fogyasztási helyeinek a magyar 
átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci 
beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  



09310000 
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?  
Igen  
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel  
Igen  
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre  
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?  
Nem  
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
II.2.1) Teljes mennyiség  
1. rész esetén 3*80A alatti fogyasztási helyek: 2 297 MWh +10 %  
2. rész esetén 3*80A feletti fogyasztási helyek: 1 389 MWh +10 %  
3. rész esetén közvilágítás: 2 076 MWh +10 %  
II.2.2) Vételi jog (opció)  
Nem  
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  
kezdés 1.8.2010. befejezés 31.7.2011  

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Rész száma 1 MEGHATÁROZÁS 3*80A alatti fogyasztási helyek  
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  
Kereskedelmi (szállítási) szerződés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 3*80A alatti fogyasztási 
helyeinek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos 
energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség 
nélkül.  
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
09310000 
3) MENNYISÉG  
3*80A alatti fogyasztási helyek: 2 297 MWh +10 %  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Kezdés 1.8.2010. Befejezés 31.7.2011  
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  
Rész száma 2 MEGHATÁROZÁS 3*80A feletti fogyasztási helyek  
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  
Kereskedelmi (szállítási) szerződés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 3*80A feletti fogyasztási 
helyeinek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos 
energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség 
nélkül.  
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
09310000 
3) MENNYISÉG  
3*80A feletti fogyasztási helyek: 1 389 MWh +10 %  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Kezdés 1.8.2010. Befejezés 31.7.2011  
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  
Rész száma 3 MEGHATÁROZÁS Közvilágítás  
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  
Kereskedelmi (szállítási) szerződés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város "közvilágítás" fogyasztási 
helyeinek a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos 
energia versenypiaci beszerzésére teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség 
nélkül.  
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
09310000 
3) MENNYISÉG  
2 076 MWh +10 %  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Kezdés 1.8.2010. Befejezés 31.7.2011  
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 



III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek  
Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított mennyiség bruttó vételárának 20 %-a.  
Teljesítési biztosíték 10 000 000 HUF. (A Kbt. 53. § (6) a) illetve b) alapján teljesíthető).  
Túlfogyasztás (maximum 130 %) és alulfogyasztás (maximum 50 %) kötbére a dokumentációban 
részletezettek szerint (bírálati részszempont).  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Kbt. 305. § (3) szerint, havonta, a teljesítésigazolást követően kiállított 30 napos fizetési határidejű számla 
alapján banki átutalással. Ajánlatkérő előleget nem folyósít. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezéseire, a számlakifizetések feltételeként 
meghatározott adóigazolások beszerzésével kapcsolatban.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy  
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  
Igen  
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról és kapcsolódó jogszabályok.  
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrás nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. 
§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjaiban, továbbá a Kbt. 61. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett 
alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában 
meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.  
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe vett alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül.  
Igazolási mód:  
Az ajánlatban az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett 
alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti nyilatkozatnia 
kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  
Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek, illetve a nyertes ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak és erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok hiányát 
a Kbt. 63/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelembevételével a Kbt. 63. § (2)-(6) bekezdése szerint, az 
eredményhirdetést követő 8 napon belül kell igazolniuk.  
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a.)-c.) pontjaiban és a Kbt. 71. § 
(3) bekezdésében foglaltak szerint.  
A nyilatkozatokat, az igazolásokat, eredeti vagy a Kbt. 20. § (3) bekezdése szerinti hiteles másolatban kell 
benyújtani.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja 
valamennyi számlavezető pénzintézettől származó az ajánlati határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi 
keltezésű nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolati példányban az alábbi tartalommal:  
a) pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám;  
b) mióta vezeti bankszámláját,  
c) bankszámláján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy év során volt-e 30 napot meghaladó sorban álló 
tétel.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha bármely bankszámláján a nyilatkozat 
kiállítását megelőző egy év során 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.  
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának a pénzügyi/gazdasági alkalmassági feltételeknek külön-külön kell megfelelnie.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevő ismertesse a végzettségükről szóló bizonyítvány és szakmai önéletrajzuk eredeti vagy hiteles 
másolati példányának becsatolásával, azon vezetőinek, vezető tisztségviselőinek, szakembereinek 
képzettségét, akiket felelősként be kíván vonni a szerződés teljesítésébe.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, ha a teljesítésbe bevonni kívánt vezetői, vezető tisztségviselői, szakemberei egyike sem 
rendelkezik:  



a) villamosmérnöki felsőfokú végzettséggel és minimum 3 éves vezetői, vezető tisztségviselői gyakorlattal, 
melyet kifejezetten a villamos-energia szektorban működő szervezet vezetőjeként, vezető 
tisztségviselőjeként szerzett,  
b) közgazdasági felsőfokú végzettséggel és minimum 3 éves vezetői, vezető tisztségviselői gyakorlattal, 
melyet kifejezetten a villamos-energia szektorban működő szervezet vezetőjeként, vezető 
tisztségviselőjeként szerzett.  
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának a műszaki/szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelnie.  
III.2.4) Fenntartott szerződések  
Nem  
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét?  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
IV.1.1) Az eljárás fajtája  
Nyílt  
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során  
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
IV.2.1) Bírálati szempontok  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok  
1. Villamos energia ára (Ft/kWh). Súlyszám 70  
2. Fizetési határidő (a 30 nap feletti rész napokban). Súlyszám 10  
3. Fizetési késedelem esetén a szolgáltatást hány napon múlva kapcsolja ki (nap). Súlyszám 10  
4. Túlhasználat kötbére (%). Súlyszám 5  
5. Alulhasználat kötbére (%). Súlyszám 5  
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?  
Nem  
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám  
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?  
Nem  
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok  
A dokumentáció beszerzésének határideje 3.5.2010 - 10:00  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
3.5.2010 - 10:00  
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére  
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  
magyar.  
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 3.5.2010 - 10:00  
Hely MAGYARORSZÁG, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. emelet 24. iroda.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen  
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?  
Nem  
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  
Nem  
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
1. A dokumentáció átvehető munkanapon 9:00 és 12:00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő napján 
9:00-10:00 óra között a dokumentáció ellenértéknek megfizetését hitelérdemlően történő bizonyítását 
követőn a MAGYARORSZÁG, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., emelet 24-es irodában. Ajánlattevő a 



dokumentációt a Kbt. 54. § (4) alapján ajánlattevők kérésére megküldi.  
2. Az ajánlatokat két (egy eredeti és egy másolat) példányban, roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az 
írott oldalakat folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult vagy az általa írásban, az 
ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott kézjegyével ellátva, sérülésmentes, zárt 
csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt 
csomagon "Közbeszerzés - villamos energia beszerzés, 3.5.2010 (10:00) óra előtt tilos felbontani" 
megjelölést kell feltüntetni. A példányokon szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. 
Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető 
tartalomjegyzékkel kell ellátni. Amennyiben az ajánlattevő a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel 
és jelen felhívás a minősítési szempontoknál szigorúbb feltételeket határoz meg, úgy az ajánlattevőknek 
alkalmasságát jelen felhívás szerint kell igazolnia.  
3. Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell:  
a.) az ajánlati határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégmásolatát eredeti vagy hiteles másolati 
példányban,  
b.) az aláíró személy aláírását igazoló eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,  
c.) a villamos energiáról 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a Magyar Energia Hivatal villamosenergia-
kereskedelmi engedély eredeti vagy hiteles másolati példányát.  
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi 
cégmásolat kiállításának időpontja óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e. Pozitív tartalmú nyilatkozat 
esetén csatolni kell a változásbejegyzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített iratanyagát.  
5. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot az 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. (MAGYARORSZÁG, 1062 Budapest, Bajza u. 52.) által 
hitelesített magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia.  
6. Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 1 000 000 HUF, amely teljesíthető 
a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlati biztosítékról szóló igazolást az ajánlatba eredeti vagy hiteles 
másolati példányban csatolni kell. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő a Kbt. 59. § (5) a) alapján ajánlattevők 
részére visszafizeti, illetve a nyertes ajánlattevő esetében a Kbt. 59. § (5) b) alapján a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségé válik. Az ajánlati biztosíték teljesítéséhez ajánlatkérő bankszámlája: 11600006-
00000000-21806849.  
7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 
pont, felső határa 10 pont. Az 1., 2. és 3. részszempontok esetében az ajánlatok pontszámának 
meghatározása a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.ba. pontjában szereplő 
fordított arányosítással történik. A 4. és 5. részszempontok esetében az ajánlatok pontszámának 
meghatározása a 2/2004. évi 28.11.2008.-ban módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.bb. pontjában szereplő 
egyenes arányosítással történik.  
8. Eredményhirdetés időpontja: 2010/05/10 10.00 óra  
9. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/05/31 10.00 óra  
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  
Margit körút 85.  
1024 Budapest  
MAGYARORSZÁG  
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  
Tel.   +36 13367776 
Internet: http://www.kozbeszerzes.hu  
Fax   +36 13367778 
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása  
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §.  
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető 
be  
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  
Margit körút 85.  
1024 Budapest  
MAGYARORSZÁG  
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  
Tel.   +36 13367776 
Internet: http://www.kozbeszerzes.hu  
Fax   +36 13367778 
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  
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