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Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város
közvilágításához villamos energia beszerzése - 2017

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/176
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.10.02.
Iktatószám: 13954/2017
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Orosháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek

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: Madarász László, energetikus
Telefon: +36 703309818
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
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A felhasználói oldal címe (URL): www.oroshaza.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához
villamos energia beszerzése - 2017

Hivatkozási szám:
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
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia beszerzése adásvételi szerződés keretében kettő részajánlati kör
vonatkozásában az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Orosháza város közterületein naptáras közvilágítás biztosítása.
2. részajánlati kör: Orosháza város fenntartásában működő intézmények - 93 db
fogyasztási hely - villamos energiával való ellátása.
A szállítandó villamos energia mennyiség a szerződés időtartama alatt mindkét
részajánlati körre összesen: 9 504 648 kWh, melytől a tényleges ajánlatkérői igény
az egyes részajánlati körökben + 40 %-al eltérhet (opció). A + 40 %-os
toleranciasávon belül a nyertes ajánlattevő az általa megajánlott energiaárra
semmilyen felárat, egyéb költséget nem jogosult felszámolni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/27 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

x TED eSender
Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 12157 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 163 - 335683
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/25 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Villamos energia beszerzése adásvételi szerződés keretében kettő részajánlati kör
vonatkozásában az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Orosháza város közterületein naptáras közvilágítás biztosítása.
2. részajánlati kör: Orosháza város fenntartásában működő intézmények - 93 db fogyasztási
hely - villamos energiával való ellátása.
A szállítandó villamos energia mennyiség a szerződés időtartama alatt mindkét részajánlati
körre összesen: 9 504 648 kWh, melytől a tényleges ajánlatkérői igény az egyes részajánlati
körökben + 40 %-al eltérhet (opció). A + 40 %-os toleranciasávon belül a nyertes ajánlattevő az
általa megajánlott energiaárra semmilyen felárat, egyéb költséget nem jogosult felszámolni.
Helyesen:
Villamos energia beszerzése adásvételi szerződés keretében kettő részajánlati kör
vonatkozásában az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Orosháza város közterületein naptáras közvilágítás biztosítása.
2. részajánlati kör: Orosháza város fenntartásában működő intézmények - 93 db fogyasztási
hely - villamos energiával való ellátása.
A szállítandó villamos energia mennyiség a szerződés időtartama alatt mindkét részajánlati
körre összesen: 11 115 613 kWh, melytől a tényleges ajánlatkérői igény az egyes részajánlati
körökben + 40 %-al eltérhet (opció). A + 40 %-os toleranciasávon belül a nyertes ajánlattevő az
általa megajánlott energiaárra semmilyen felárat, egyéb költséget nem jogosult felszámolni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
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Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Orosháza Város fenntartásában működő intézmények - 93 db fogyasztási hely -
villamosenergiával való ellátása (II. részajánlati kör) adásvételi szerződés keretében. A
szállítandó villamos energia mennyiség a szerződés időtartama alatt összesen: 7 061 544 kWh,
melytől a tényleges ajánlatkérői igény + 40 %-al eltérhet (opció). A + 40 %-os toleranciasávon
belül a nyertes ajánlattevő az általa megajánlott energiaárra semmilyen felárat, egyéb
költséget nem jogosult felszámolni.
Helyesen:
Orosháza Város fenntartásában működő intézmények - 93 db fogyasztási hely -
villamosenergiával való ellátása (II. részajánlati kör) adásvételi szerződés keretében. A
szállítandó villamos energia mennyiség a szerződés időtartama alatt összesen:8.672.509 kWh,
melytől a tényleges ajánlatkérői igény + 40 %-al eltérhet (opció). A + 40 %-os toleranciasávon
belül a nyertes ajánlattevő az általa
megajánlott energiaárra semmilyen felárat, egyéb költséget nem jogosult felszámolni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2017/10/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2017/10/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2017/11/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2017/11/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2017/10/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2017/10/05 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok "Fogyasztási adatok"
megnevezésű táblázatában az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt."Éves valós
fogyasztás 2016 kWh" adata 3 630634 kWh-ról 4 637487 kWh-ra változott, így a második
részajánlati kör mennyisége a fentiek szerint módosult.
Kérjük a T. Ajánlattevőket, hogy az Általános Szerződési Feltételeiket teljes terjedelemben az
ajánlatukhoz becsatolni szíveskedjenek.Módosultak az alábbi dokumentumok: -
szerződéstervezetek (mindkét részajánlati kör tekintetében); - ajánlati felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok; - műszaki tartalom
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy mindkét részajánlati körben amennyiben a
közbeszerzési eljárás 2017. november 4. napját követően zárul, a szerződés időtartamának
kezdete a szerződés megkötését követő hónap 1. napjának 00:00 órája.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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