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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Villamos energia beszerzése 
(eljárás száma: BKV Zrt. T-103/16.) 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:  

 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
Telefonszám: (+36-1) 461-65-78 
Faxszám:  (+36-1) 322-64-38 
E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu  
A felhasználói oldal címe: (URL) www.bkv.hu/beszerzesek  
 
Az eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti feladatokat ellátó felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó: 

 
Név: dr. Szunyogh Judit 
Levelezési cím: BKV Zrt. 

 1980 Budapest, Pf. 11. 
E-mail cím: szunyoghj@bkv.hu 
Lajstromszámát:  00101 
 

 
2. Ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége 

 
Ajánlatkérő jelen beszerzés lefolytatása során közszolgáltatóként jár el. 
Ajánlatkérő fő tevékenysége: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások 

 
3. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja 

 
A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 199-359043 számon 
2016. október 14. napján, a Közbeszerzési Értesítőben 2016. október 17. napján KÉ 
12400/2016. számon került közzétételre.  

 
4. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye: 

 
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be ajánlatot, amelyeknek 
az ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívást megküldte.  

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.bkv.hu/
http://www.bkv.hu/beszerzesek
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Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton 
hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/hu/beszerzesek/t 103 16) 
 

5. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi szakaszban az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására a 
69. § szerint benyújtandó igazolások meghatározása, valamint az ajánlathoz csatolandó 
azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása, amelyek igazolják, hogy az 
ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá: 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésének alkalmazásával az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidő tűzésével hívja fel az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a következő 
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. 
 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása (ajánlatkérő külön felhívására, az ajánlattételi 
szakaszban):  

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek 
igazolnia, ill. az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 
62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 14. és 16. §-aira is.)  

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő 
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

- A Kbt. 62. § (2) bekezdése tekintetében a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtásával kell igazolni. 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 62. § kc) 
alpontjára vonatkozóan a kizáró okok fenn nem állását egyszerű nyilatkozat 
benyújtásával kell igazolni. 

 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása (ajánlatkérő külön felhívására, az 
ajánlattételi szakaszban):  
 
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia 

kell az előző három 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. 

 

http://www.bkv.hu/hu/beszerzesek/t_103_16
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása (ajánlatkérő külön felhívására, az 
ajánlattételi szakaszban): 
 
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. 

 
Szakmai alkalmasság a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján igazolása (ajánlatkérő külön 
felhívására, az ajánlattételi szakaszban): 

 
SZ1: 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. 

 
Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azt az igazolást, nyilatkozatot, amelyet 
a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy 
nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. 
 

6. Ajánlattételi határidő 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. november 15. 10 óra 00 perc 

 
7. Az ajánlatok benyújtásának címe és benyújtás módja: 

 
Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, 
hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között a következő címen.  
 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály –Beszerzés Irányítási Osztály 
1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303. szoba 
 
Az ajánlatok benyújtásának napján, ugyanezen a helyszínen a 6. pontban megjelölt 
időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott 
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok 
legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlat átvételére 
megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 
 
 



  Ajánlattételi felhívás 
  BKV Zrt. T-103/16. 

 5 

8. Az ajánlat nyelve: 
 
Az ajánlatok nyelve a magyar.  
Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Az idegen nyelven 
benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és 
tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített 
vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek 
kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen 
nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat 
értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. 
 

9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, valamint az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak: 
 
Felbontás helye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. III. emelet B303/b szoba 
Felbontás ideje: 2016. november 15. 10 óra 00 perc 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján: 
az ajánlatkérő, a részvételi jelentkezés, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a 
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. 
 

10. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
valamint az első tárgyalás időpontja 
 
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel a 
legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó, érvényes ajánlatot tevővel köthessen 
szerződést. 
 
10.1. Tárgyalás a műszaki-szakmai és szerződéses feltételekről 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok szakmai, gazdasági és szerződéses feltételeiről kíván tárgyalni.  
 
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai és szerződéses feltételekről valamennyi Ajánlattevővel 
egy időben, egy alkalommal kíván tárgyalni azzal, hogy ha a meghatározott időpontban 
nem sikerül valamennyi szakmai vagy szerződéses kérdést egyértelműen tisztázni, úgy 
Ajánlatkérő további, egyeztetett időpontban folytatja a tárgyalást. 
 
Az első tárgyalás időpontja: 2016. november 16. 09:00 
 
A tárgyalás tervezett helyszíne (ellenkező értesítésig): BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa 
utca 15. II. emelet 252-es tárgyaló 
 
10.2. Végleges ajánlatok benyújtása 

 
Ajánlatkérő a tárgyalás lezárásaként, a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek 
véglegesítését követően, a végleges szerződéstervezet megküldésével egyidejűleg az 
Ajánlattevőket végleges, kötelező érvényű ajánlatuk benyújtására hívja fel. A műszaki és 
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szerződéses feltételekre vonatkozó végleges (kötelező érvényű) ajánlat benyújtásának 
határidejét Ajánlatkérő az első tárgyalást követően határozza meg. Ajánlatkérő a 
végleges ajánlat bontásának helyszínéről, időpontjáról a végleges szerződéstervezet 
megküldésével egyidejűleg értesíti az Ajánlattevőket. 
 
Az Ajánlattevőnek végleges ajánlatát az Ajánlatkérő által megadott ajánlattételi 
határidőig, a végleges szerződéstervezet figyelembevételével, a végleges szerződéses 
feltételek elfogadásával (az erről szóló nyilatkozat benyújtásával) kell megtenni. 
 
Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott ajánlattételi határidőig nem 
nyújtja be végleges ajánlatát, és  

- ha a tárgyalás során az eljárás indításakor kiírt műszaki, gazdasági, szerződéses 
feltételek nem változtak, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő a jelen ajánlattételi 
felhívásra benyújtott első ajánlatát végleges ajánlatként értékeli, 

- ha tárgyalás során az eljárás indításakor kiírt műszaki, gazdasági, szerződéses 
feltételek változtak, úgy Ajánlattevő végleges ajánlatával egyidejűleg köteles 
nyilatkozni, hogy a végleges műszaki, gazdasági, szerződéses feltételeket elfogadja. 
Amennyiben Ajánlattevő ezen nyilatkozatot nem nyújtja be, Ajánlatkérő az ajánlatát 
– tekintettel arra, hogy az nem felel meg a végleges ajánlattételi dokumentációnak 
(szerződéstervezetnek), a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánítja, 

kivéve, ha ajánlatát – az ajánlati kötöttség beállását megelőzően – visszavonta. 
 

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlattevő jogosult a 
végleges ajánlattételi határidőig ajánlatát cégszerű nyilatkozattal írásban visszavonni.  

 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön 
létre, az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 87.§ (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel 30 nap, amely a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglalt feltételekkel 
hosszabbítható. 

 
11. Az ajánlati kötöttség időtartama 

 
A tárgyalás(ok) befejezésétől számított 30 nap, amely a Kbt. 70. § (2) bekezdésében 
foglalt feltételekkel hosszabbítható. 
 

12. Az ajánlatok értékelése 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján 
értékeli. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat az útmutató tartalmazza. 
 

13. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről:  
 

Ajánlatkérő a Kbt. 79.§-a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy 
eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden 
ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 
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14. Egyéb információk:  

 
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról 
szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 
 

15. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. november 8. 


