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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

a Villamos energia beszerzése (BKV Zrt. T-103/16) 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Kérdések: 
1. Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy jelenleg működtetnek-e az érintett felhasználási 

helyeken, vagy azok valamelyikén háztartási méretű kiserőművet (kiserőműveket) 
vagy tervezik-e annak létesítését, üzembeállítását bármely érintett felhasználási 
helyen a szerződés időtartama alatt? 
- Ha igen, akkor az így termelt vagy tervezetten termelt villamos energia az ajánlati 

felhívásban megadott teljes mennyiségből már levonásra került-e? 
- Ha igen, akkor primer energiaforrásonként megosztva mekkora ezek jelenlegi, 

illetve várható összes beépített teljesítménye. 
 

 
Szerződés tervezet: 
 
5.3.3. A Kereskedő a Mérlegkör-tagsági Szerződéssel összhangban a Felhasználó részére az 
alábbi adatokat díjmentesen biztosítja:  

(i) (i) a jelen Szerződés időtartama alatt a tárgyhónap tényleges teljesítmény és 
energia igénybevételeit a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, az időso-ros 
felhasználási helyekre összesítetten;  

(ii) (ii) a jelen Szerződés időtartama alatt a Felhasználó negyedórás bontásban 
meghatározott tény fogyasztásának és napi menetrendjének átlagos, a tole-
rancia sávtól való eltérését a tárgyhónapban, külön kimutatva a tolerancia sávhoz 
képest pozitív és negatív irányú eltéréseket, a tárgyhónapot követő hónap 20. 
napjáig.  

Amennyiben minden hónapban jelzi, a tisztelt Ajánlatkérő, a beérkezéstől számított 15 
napon belül megküldjük részére az adatokat. Ez így elfogadható? 

 
5.3.4. Felhasználó lehetővé teszi, hogy Kereskedő egyes, Felek által közösen meghatáro-zott 
Felhasználási Helyein a saját költségén online (ez alatt a napon belüli mérési 
adatszolgáltatást biztosító értendő) mérőberendezést, és a hozzá tartozó távközlé-si 
eszközöket (tehát ún. online mérő berendezést) szereljen fel. Felhasználó külön jelen 
Szerződés keretein belül biztosítja az online mérő felszerelésének, üzembe helyezésének és 
üzemeltetésének Felhasználó részéről biztosítandó feltételeit (így különösen a mérőhelyhez 
való hozzáférést, azon történő – feszültségmentesítés nélküli - munkavégzést, az online mérő 
állagának védelmét, energia-ellátását). Az illetékes Hálózati Engedélyes hozzájárulásának 
beszerzése a Kereskedő feladata. Felhasználó kérésére Kereskedő jelen Szerződés keretein 
belül hozzáférést bizto-sít az online mérő mérési adataira interneten keresztül.  

Kérdezzük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben nem tud a Kereskedő ilyet 
biztosítani, az még nem kizáró tényező? 

 
10.4.3 A Felhasználó súlyos szerződésszegése 
A Felhasználó tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül az, ha:  

(iii) jelen Szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségét jelen Szerződés szerint a számla 
megfizetésére előírt időpontot 30 naptári nappal meghaladóan, ajánlott levélben, 
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személyesen vagy futár útján elküldött felszólítás ellenére, az abban megjelölt 
határidőig sem teljesíti;  

Felhívjuk a tisztelt Ajánlatkérő figyelmét, hogy az üzletszabályzatunkban az szerepel, 
hogy 15 naptári nap, és a fizetési felszólításban nem határozunk meg póthatáridőt. Ettől 
eltérni nem tudunk, elfogadható ez az Ajánlatkérő számára? 

 
13.3.1. Felmondás a Kereskedő részéről  
A Kereskedő a jelen Szerződés 13.3.3. pontjában rögzített eljárási rendet követve 30 naptári 
napra felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése 
esetén: Felhívjuk az Ajánlatkérő figyelmét, hogy a rendkívüli szerződésfelmondás azonnali 
hatályú, ez elfogadható? 
 
Szerződés 7. pontjának 5. bekezdése: 
Amennyiben a mérők meghibásodtak, a Felek egyeztetnek és ellenkező… 
Felhívjuk a tisztelt Ajánlatkérő figyelmét, hogy Minden esetben az elosztói engedélyes 
állapítja meg a fogyasztási adatokat, így itt a Felek alatt az elosztót és a felhasználót kell 
érteni. Egyetért ezzel? 
 
Válasz: 
Ajánlatkérő álláspontja, hogy az ajánlati kötöttséggel nem terhelt, első ajánlatok 
benyújtásához a válaszok nem szükségesek, a beérkezett kérdésekre a tárgyalások során 
kíván választ adni. 


