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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270334-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Villamos energia
2010/S 177-270334
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
MTI Zrt.
Naphegy tér 8.
Figyelmébe: Máténé Berczeli Ildikó létesítmény-üzemeltetési osztályvezető
1016 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14419000
E-mail: berczelii@mti.hu
Fax +36 12123852
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.mti.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Dobsa Bt.
Dessewffy u. 27.
Figyelmébe: Dobsa Sándor
1041 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 304140230
E-mail: dobsa.sandor@dobsa.hu
Fax +36 27620183
Internet: www.dobsa.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dobsa Bt.
Dessewffy u. 27.
Figyelmébe: Dobsa Sándor
1041 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 304140230
E-mail: dobsa.sandor@dobsa.hu
Fax +36 27620183
Internet: www.dobsa.hu/d85.html
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
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Egyéb hírügynökség
Egyéb hírügynökség
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Villamosenergia beszerzés 2011.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Budapest és 7 vidéki város a dokumentáció szerint.
NUTS-kód HU3

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés villamos energia szállítására.

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
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Igen

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Fogyasztási helyek száma: 13 db (a dokumentációban részletezve).
Szerződött villamos energia mennyiség: 3,5 GWh/év (-30 %).

II.2.2)

Vételi jog (opció)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.1.2011. befejezés 31.12.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Kötbér hibás teljesítés esetére: a szerződésszegéssel érintett szerződéses nettó ellenérték 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: 1 000 000 HUF. A biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a fogyasztott villamos energia ellenértékét (a fogyasztási helyek együttes tárgyhavi fogyasztásának
megfelelően), valamint a hatályos jogszabályok szerinti rendszerhasználati díjakat és egyéb díjakat, valamint
az energiaadót tartalmazó számlát havonta, a szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdése
szerint egyenlíti ki, de előleget nem biztosít.
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III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

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 részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll,
— az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (a továbbiakban: 10 % feletti alvállalkozó) vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan részvételre jelentkezőt, aki, illetve akinek a 10 % feletti alvállalkozója
vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód: részvételre jelentkezőnek, a 10 % feletti alvállalkozónak, valamint az erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt 63. §-ában foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-d) pontjai hatálya alá.
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)
tekintetében a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítésekor nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek
és a 10 % feletti alvállalkozónak nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont szerint a 2009-ben
villamosenergia szállításából származó forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a részvételre jelentkező és a 10 % feletti alvállalkozó, ha
a vizsgált időszakban együttesen nem rendelkeznek villamos energia szállításból származó összesen nettó 100
000 000 HUF forgalommal.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont szerint
tartalommal ismertetni és a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint igazolni kell a 1.1.2009 óta teljesített legjelentősebb,
villamosenergia szállításra vonatkozó referenciákat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező és a 10 % feletti alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek a vizsgált
időszakban teljesített legalább 1 db, legalább 3,5 GWh mennyiségű villamos energia szállításáról szóló.
Referenciával.

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?
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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
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

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
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Nem

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám 10
2. A szerződött mennyiségtől eltérő fogyasztás kötbére. Súlyszám 3

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
D 85/10

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 11.10.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 40 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Az összeg tartalmazza az ÁFA-t. Fizetés banki átutalással a Dobsa Bt.
12010453-00122700-00100005 sz. bankszámlájára. Az átutalási megbízás "Közlemény" rovatában fel kell
tüntetni a "D 85/10" hivatkozási számot.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
11.10.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
13.10.2010

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Igen
a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2011. szeptember
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VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 11.10.2010 (10:00). Helye: az I/1) szerint. A bontáson
jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 110. § (2) bekezdés szerint.
2) A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 13.10.2010í., (13:00).
3) Az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 20.10.2010.
4) A szerződéskötés tervezett időpontja: 10.11.2010.
5) A dokumentáció a felhívás közzétételének napjától a részvételi határidő időpontjáig folyamatosan letölthető
a http://www.dobsa.hu/d85.html oldalról. A dokumentációba történő betekintésért nem kell fizetni, de az
érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció árának a részvételi határidőig történő hiánytalan megfizetése. A
dokumentáció másra át nem ruházható.
6) Az eljárás fajtájának indoklása: a beszerzés természete, valamint az ehhez kapcsolódó kockázatok nem
teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását (Kbt. 124. § (2)
bekezdés b) pont)
7) Érvénytelen a jelentkezés, ha a részvételre jelentkező, illetve a 10 % feletti alvállalkozó nem csatolja a
tevékenység végzéséhez szükséges érvényes villamosenergia-kereskedői engedély másolatát.
8) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 112. §. (2) bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
10) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1 és 10. Ajánlatkérő az fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlati elemeket.

VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2) bekezdése
szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
8.9.2010
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