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Villamosenergia beszerzése - 2016

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/84
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.07.25.
Iktatószám: 7748/2016
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Orosháza Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye,
Orosháza Város közigazgatási területe Az egyes
fogyasztási helyek címét az ajánlati felhívást
kiegészítő dokumentumok 4. számú melléklete
tartalmazza.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.08.29.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK15762

Postai cím: Szabadság tér 4-6.

Város: Orosháza

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5900

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Edina, jogi előadó

Telefon: +36 68413022

E-mail: varoshaza@oroshaza.hu

Fax: +36 68411545

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
http://www.oroshaza.hu/forums/forum/dokumentumtar-kozerdeku-informaciok/kozbeszerzesi-eljarasok-hirdetmenyei/
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I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.oroshaza.hu (URL)

 A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Projektfelügyelet Kft

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Dózsa György út 69/A

Város: Gödöllő

NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2100

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Szilvia

Telefon: +36 204447278

E-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu

Fax: +36 28361209

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.projektfelugyelet.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

x a fent említett címre

 a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:



3

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

x Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

 Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

x Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Villamosenergia beszerzése - intézmények részére

Hivatkozási szám: 1. részajánlati kör

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) Rövid meghatározás:

Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához villamosenergia
beszerzése - 2016”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF

(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

A beszerzés részekből áll igen

Ajánlatok

x valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

 csak egy részre

nyújthatók be

x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: Villamosenergia beszerzés - közvilágítás

Rész száma: 2. részajánlati kör

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye,
Orosháza Város közigazgatási
területe
Az egyes fogyasztási helyek címét az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumok 4. számú
melléklete tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Villamosenergia beszerzése adás-vételi szerződés keretében, két részajánlati kör
vonatkozásában az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Orosháza Város fenntartásában működő intézmények - 91 db fogyasztási hely
- villamosenergiával való ellátása
2.részajánlati kör: Orosháza Város közterületein naptáras közvilágítás biztosítása.
A szállítandó mennyiség a szerződés időtartama alatt összesen: 4.390.015 KWh, melytől a
tényleges ajánlatkérői igény +40%-kal eltérhet. Az ajánlati árat mindkét részajánlati kör
vonatkozásában kWh-ban szükséges megadni.
A fogyasztási helyek címét, a mérési pontokat és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati
felhívást kiegészítő dokumentumok 4. számú melléklete tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

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

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF

(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: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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 nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

1.)Ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében is lefolytatja az eljárást. Az intézmények nevét,címét,a
mérési pontokat a kiegészítő dokumentumok 4.számú melléklete tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
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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: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód - mindkét részajánlati kör vonatkozásában:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti
- vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az
adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: az ajánlattevőnek az ajánlatában a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §, 10. § 12-16. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban,
jelentkezéshez csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban,
az erről szóló nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek - mindkét
részajánlati kör vonatkozásában - ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a)
pontja alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiakban rögzítetteknek
megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi.
P1. A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzlet évre
vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját. (Az éves
beszámolót nem szükséges a jelentkezéshez csatolni abban az esetben, ha a kért dokumentumok a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, ez esetben a beszámoló adatait az Ajánlatkérő
ellenőrzi. Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy
ajánlattevő az alkalmasságát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés szerint a
működése ideje alatt elért, közbeszerzés tárgyából (villamos energia adásvétel) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben az Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (villamos energia adásvétele) származó árbevétele a
működése ideje alatt el kell elérnie legalább a nettó 24.000.000,-Ft-ot (a nem teljes üzleti évet egy
évnek tekintve).
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
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. Csatolni kell az ajánlatban 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.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és
pénzügyi szempontból
alkalmasnak akkor minősül- mindkét részajánlati köt vonatkozásában -, ha a jelen ajánlati felhívás
feladását megelőző 2 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye nulla vagy pozitív volt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - mindkét részajánlati
kör vonatkozásában - 321/2015. Korm. rendelet a 21. § (1) bekezdés a)pontja szerint a
jelentkezéséhez csatolnia kell az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban szállított,
az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges referenciáiról szóló összefoglaló
ismertetést. Az ismertetett munkákról továbbá csatolni kell a 321/2015. Korm. rendelet 21 § (1)
bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást vagy referencianyilatkozatot.
Az ismertetésnek és a referencianyilatkozatnak/igazolásnak - a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdés szerinti - tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- a szállítás tárgyának megnevezése;
- az ellenszolgáltatás összege vagy a szállított villamos energia mennyiségének megjelölése;
- a teljesítés időpontja/időtartama;
- a referenciáról információt nyújtó személy neve és telefonszáma;
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy ajánlatában meg kell
jelölni ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melyek
igazolása érdekében a jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az
alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 65.
§ (6)bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben a jelentkezéshez csatolni kell a
Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és 
szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül - mindkét részajánlati kör vonatkozásában -, ha a 
jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban villamos energia szállítás 
tárgyban, ha rendelkezik legalább 2 darab, szerződésenként/referenciamunkánként minimum 1,2 
GWh mennyiségű, vagy szerződésenként/referenciamunkánként minimum nettó 19 millió Ft értékű 
villamos energia szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített 
referenciamunkával. Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatosan érvényes 
szerződés bemutatását is elfogadja, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt 36 hónapos 
időtartamon belül legalább az előírt mennyiségű, vagy értékű villamos energia szállítása 
megtörtént-e. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattételre jelentkezők együttesen is 
megfelelhetnek.
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Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől
függetlenül.

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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

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:

1.) Meghiúsulási kötbér kerül kikötésre - mindkét részajánlati kör vonatkozásában - arra az esetre, ha a
nyertes ajánlattevő nem szerződés szerűen teljesít. Ez esetben a Megrendelő jogosult a le nem szállított
villamos energia nettó értéke 20%-nak megfelelő megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért
érvényesíteni.További részletes szabályok a szerződéstervezetben találhatóak.
2.)Az első részajánlat tételi kör tekintetében számla kiállítása mérési pontonként történik, havonta a
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. (havi számla). A szerződéses időszakot követő 30 napon belül
az ajánlattevő végelszámoló számlát állíthat ki. A számlát ajánlatkérőnként szükséges kiállítani.
3.)A második részajánlat tételi kör vonatkozásában a számlát havonta egy mérési pont alapján,
Orosháza Város Önkormányzata ajánlatkérő részére szükséges kiállítani, a tárgyhónapot (elszámolási
időszak)követő hónap 15. napjáig.

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 fajtája

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2016/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)

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: (éééé/hh/nn)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2016/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Projektfelügyelet Kft - 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69/A. 107.sz tárgyaló

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő,
az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt - mindkét részajánlati kör vonatkozásában - ajánlati 
biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 500.000 HUF, legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell 
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel 
nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11733041-15346315-06530000 számú bankszámlájára történő átutalással/befizetéssel, a 
közlemény rovatban az eljárás számának feltüntetésével. Az ajánlat eredeti példányához csatolni 
kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt, vagy 
átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerű másolati példányát (Kbt. 54. § (1)-(2)). A 
nyertes ajánlattevő, valamint a Kbt.131. § (4) bekezdésének alkalmazása esetén a következő 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére az ajánlati biztosíték a szerződéskötést követő 10 napon 
belül, kamatmentesen kerül visszautalásra, a nem nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő az ajánlati 
biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően fizeti vissza. 
2.) A Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatot írásban és zártan, a I.3) címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott 
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatot digitális 
adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is 1 példányban csatolni kell az ajánlathoz. Az 
elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő 
értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az 
előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az 
ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm.rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus 
dokumentumok kívánt formátuma: .pdf vagy azzal egyenértékű formátum. Amennyiben az eredeti 
nyomtatott ajánlat és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az 
ajánlatkérő a nyomtatott ajánlatot tekinti irányadónak. 
A Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 
3.) Ajánlattevő valamennyi számláját - mindkét részajánlati kör vonatkozásában - havonta, , HUF 
pénznemben köteles kiállítani, a ajánlatkérő azokat szintén HUF pénznemben 30 napon belül 
egyenlíti ki, a magyar jogszabályoknak megfelelő számla alapján. 
Az ellenszolgáltatás telj. vonatk. jogszabályok: 
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről: 
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,



12

- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 130. § (1)-(2) bek., 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1) és (3) bek., 
4.) A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13.§-a szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi
jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ (3) alapján.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/07/20 (éééé/hh/nn)

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

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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