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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359043-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamos energia
2016/S 199-359043

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna, beszerzési főosztályvezető
Telefon:  +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
Fax:  +36 13226438
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bkv.hu/beszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Villamos energia beszerzése.
Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-103/16.

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.bkv.hu
http://www.bkv.hu/beszerzesek
http://www.bkv.hu/beszerzesek
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Villamos energia beszerzése.
Megkötendő szerződés típusa: Villamos energia kereskedelmi szerződés.
Teljes mennyiség: 300 GWh + 15 %.
Ajánlatkérő a következők szerint biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét:
1. rész: Villamos energia kereskedelmi szerződés a BKV Zrt. autó- és trolibusz, villamos, metró és központi
területéhez tartozó fogyasztási helyszíneire.
Mennyiség: 254 GWh + 15 %.
2. rész: Villamos energia kereskedelmi szerződés a BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóságához tartozó fogyasztási
helyszíneire.
Mennyiség: 46 GWh + 15 %.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Villamos energia kereskedelmi szerződés a BKV Zrt. autó- és trolibusz, villamos, metró és központi területéhez
tartozó fogyasztási helyszíneire
Rész száma: 1.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
NUTS-kód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:
A BKV Zrt. villamos energia fogyasztással rendelkező helyszínei a műszaki leírásban részletezve.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia kereskedelmi szerződés a BKV Zrt. autóbusz és trolibusz, villamos, metró és központi
területéhez tartozó fogyasztási helyszíneire (adásvétel).
Mennyiség: 254 GWh + 15 %.
Fogyasztási helyek száma az eljárás indításakor. 464 db.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéstervezetben meghatározottak szerint jóteljesítési prémiummal kell
csökkentenie a villamos energia díját, amennyiben az ajánlatkérő a menetrendben jelzett felvett villamos
energia teljesítményhez képest meghatározott toleranciasávon belül tartja a tényleges felvett villamos energia
teljesítményt.
A részvételre jelentkezőnek az ajánlattételi szakaszban, ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy mérlegkör tagsági
szerződéssel rendelkezik a MAVIR – Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel (szh.:
1031 Budapest, Anikó utca 4.), illetve be tud lépni más társaság mérlegkör tagsági szerződésébe, így jogosult
mérlegkör-felelősként saját maga eljárni.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2017
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés hatályának lejártát megelőzően felek közös megegyezéssel a szerződés hatályát 31.12.2018-én
24:00 óráig, változatlan feltételek mellett meghosszabbíthatják.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő által alkalmazott értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. Az
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Villamos energia kereskedelmi szerződés a BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóságához tartozó fogyasztási
helyszíneire
Rész száma: 2.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
NUTS-kód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:
A BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóságához tartozó villamos energia fogyasztással rendelkező helyszínei a műszaki
leírásban részletezve.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia kereskedelmi szerződés a BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóságához tartozó fogyasztási
helyszíneire (adásvétel).
Mennyiség: 46 GWh + 15 %.
Fogyasztási helyek száma az eljárás indításakor: 120 db.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Budapest Főváros Közgyűlése 31.8.2016-i ülésén 1033/2016. (08.31.)
számú határozatában döntött a BKV Zrt. átalakulásáról akként, hogy a BKV Zrt.-ből, annak egyidejű
fennmaradásával kiválással létrejön a Budapesti Helyi Érdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: BHÉV Zrt.), amely a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdona és a cégbírósági
bejegyzését követően (várhatóan 1.11.2016-jével) kezdi meg működését. A BHÉV Zrt. a BKV Zrt. jogutódja,
így a jelen közbeszerzési eljárás 2. részében megkötendő szerződés a létrejövő BHÉV Zrt. részéről kerül
aláírásra. Amennyiben a szerződéskötés időpontjáig nem kerül sor a BHÉV Zrt. cégnyilvántartásba történő
bejegyzésére, úgy a 2. rész vonatkozásában is a BKV Zrt. fogja megkötni a szerződést, azzal, hogy a BHÉV
Zrt. cégbejegyzése esetén a szétválásra tekintettel a BHÉV Zrt. válik a kizárólagos megrendelővé a 2. rész
vonatkozásában a BKV Zrt. által megkötött szerződés tekintetében.
A részvételre jelentkezőnek az ajánlattételi szakaszban, ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy mérlegkör tagsági
szerződéssel rendelkezik a MAVIR – Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel (szh.:
1031 Budapest, Anikó utca 4.), illetve be tud lépni más társaság mérlegkör tagsági szerződésébe, így jogosult
mérlegkör-felelősként saját maga eljárni.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2017
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés hatályának lejártát megelőzően felek közös megegyezéssel a szerződés hatályát 31.12.2018-én
24:00 óráig, változatlan feltételek mellett meghosszabbíthatják.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő által alkalmazott értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. Az
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

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 eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak,
figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bek.-re és a Kbt. 63. § (3) bek.-re is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt,
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
— a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik,
— részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):
— részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.)1. § (1) bek. értelmében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá,
— a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.
(X.30.) Kr. 4. § (1) bekezdés szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hiányát
(figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bek.-re is.),
— a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (2) bekezdés értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania, akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését,
— közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön ESPD-t nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására, az ajánlattételi szakaszban):
— az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően 5
munkanapos határidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt a dokumentumok benyújtására, melyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró
okok hatálya alá. Az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben
azt követő egy vagy több következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására,
— a 321/2015. (X.30.) Kr. 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, ill. az ajánlatkérőnek
ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá (figyelemmel a 321/2015.
(X.30.) Kr. 14. és 16. §-aira is.),
— a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bek. értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Szakmai alkalmasság a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján (SZ1):
Alkalmas a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, ha rendelkezik a MEKH által kibocsátott, a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti érvényes villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel.
A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az ESPD benyújtása szükséges,
melyben csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a IV. Rész α (alfa) pont
kitöltésével.
Igazolási mód (ajánlatkérő külön felkérése alapján) az ajánlattételi szakaszban:
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Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidő tűzésével hívja
fel az ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a villamosenergia-kereskedelem tárgyában hozott MEKH határozatot; és
nyilatkozni kell arról, hogy az engedélye érvényes, nem került visszavonásra. Ajánlatkérő az engedély meglétét
a MEKH nyilvántartása alapján ellenőrzi.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):
— A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdés
értelmében az ESPD benyújtása szükséges. Részvételre jelentkezőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, a IV. Rész α (alfa) pont kitöltésével. Az alkalmassági
követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,
— ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött
és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a
részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,
— közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt
nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására, az eljárás ajánlattételi szakaszában):
— az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdések értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő egy vagy
több következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 lezárt
üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell
eljárni,
— a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt
a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amely(ek) igazolása érdekében a jelentkező ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik,
— a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt ért – teljesítés elmaradása vagy hibás teljesítéssel összefüggő – kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező),
ha az előző 3 lezárt üzleti évből legalább az egyik évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele elérte mindösszesen
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az 1. rész esetében a 400 000 000 HUF-ot;
a 2. rész esetében a 100 000 000 HUF-ot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező),
amennyiben lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
de működésének ideje alatt, a részvételi felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát a
részvételi felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben benyújtandó dokumentumok):
— a részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ESPD
benyújtása szükséges. Részvételre jelentkezőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, a IV. Rész α (alfa) pont kitöltésével. Az alkalmassági követelményeket nem kell külön,
részletesen feltüntetni,
— ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött
és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket
a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell 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,
— közös részvételre jelentkezés esetén a közös jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén, az eljárás ajánlattételi
szakaszában):
— az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseinek értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
M1: Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb
szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (évenkénti
bontásban), a szerződést kötő másik fél, a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az
alkalmasságnak való megfelelés megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha
rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző 72 hónap során:
az 1. rész esetén legalább mindösszesen 200 GWh mennyiségben szerződésszerűen teljesített villamos
energia szállításáról szóló referenciákkal, melyből legalább egy és ugyanazon referencia legalább 25 GWh
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villamos energia szállítása egyetlen felhasználó (fogyasztó) részére és legalább 40 darab ellátott fogyasztási
helyre történt és legalább 9 hónap időtartamú folyamatos szállításáról szól;
az 2. rész esetén legalább 30 GWh mennyiségben szerződésszerűen teljesített villamos energia szállításáról
szóló referenciákkal, melyből legalább egy és ugyanazon referencia legalább 10 GWh villamos energia egyetlen
felhasználó (fogyasztó) részére és legalább 10 darab ellátott fogyasztási helyre és legalább 9 hónap alatt
történő folyamatos szállításról szól.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes, hibás teljesítés, a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít, a mértékeket a
szerződéstervezet tartalmazza, melyekről Ajánlatkérő tárgyalni kíván.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem
fizet.
A nyertes ajánlattevő a tárgyhónapot követően – havonta – a tényleges fogyasztás alapján jogosult az
energiafogyasztási helyeket összesítő számla kiállítására.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott érvényes villamosenergia-kereskedelmi
engedély rendelkezésre állása szükséges a szerződés teljesítéséhez.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/10/2016
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Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 08/11/2016

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2017. II. félév.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi honlapján (www.bkv.hu/beszerzesek). A dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele,
a dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi
jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A letöltést a közbeszerzési útmutató mellékletét képező
Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail
címre történő megküldése igazolja.
2. Részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye:
Dátum: 28.10.2016. (év/hó/nap), Időpont 10:00 óra.
Hely: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. B303/b szoba.
A részvételi határidő a 307/2015. Korm. rend 7. §( 1) bek. alapján sürgősségre tekintettel került
meghatározásra.
3. Ajánlatkérő a felhívás III.1.1., III.1.2, III.1.3. pontjában (SZ.1, P.1, M.1) meghatározott pénzügyi, gazdasági,
műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
4. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Kr. 13. §-a szerint kell eljárni. Nemleges nyilatkozat
is csatolandó.
5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek.-ben foglaltakat, nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
6. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
7. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tüntetni a 68. § (5) bek. szerinti
információkat.
8. A jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni, bármely a jelentkezésben csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat
nem magyar nyelven kerül kiállításakor azt a jelentkező magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia, a
közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bek.-ben meghatározottak szerint.
9. A jelentkezés benyújtására lehetőség van postán, vagy személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
8:00 és 14:00 óra között, a a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303b.

www.bkv.hu/beszerzesek
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irodában. A részvételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2) pontban megjelölt időpontig van
lehetőség a jelentkezés személyes benyújtására. A postán benyújtott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a
jelentkezések átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a jelentkező viseli. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye
portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek.
második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással a jelentkező a jelentkezésben korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
11. Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adja meg a jelenlegi fogyasztási helyeket, a lista a tárgyalási szakaszban
változhat.
12. A felhívás II.2.6) pontjában megadott becsült érték nem valós, azt ajánlatkérő nem kívánja megadni, a
hirdetményfeladó rendszer követelte meg érték szerepeltetését.
13. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzés szaktanácsadó: dr. Szunyogh Judit, lajstromszám: 00101.
15. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az részvételi jelentkezéssel kapcsolatos további részleteket az
útmutató tartalmazza.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (2)–(7) bekezdése szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/10/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

