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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237870-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Nyíregyháza: Villamos energia
2017/S 118-237870

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

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

Nyírségvíz Zrt.
AK15920
Tó utca 5.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bodó Gergely
Telefon:  +36 204180411
E-mail: gergely.bodo@drbodo.hu 
Fax:  +36 42523610
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyirsegviz.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/kozbeszerzes_view
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
Víz

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

II.1.1) Elnevezés:
2018. évre villamos energia beszerzése, és szennyvíziszap-gázból termelt villamos energia átadása
beszámítással.

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:gergely.bodo@drbodo.hu
http://www.nyirsegviz.hu
http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/kozbeszerzes_view
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2018. évre villamos energia beszerzése, és szennyvíziszap-gázból termelt villamos energia átadása
beszámítással.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 312 500 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, valamint Hajdú-Bihar Megye.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése és értékesítése a 1.1.2018. 00:00 CET – 31.12.2018.
24:00 CET közötti időszakban:
Beszerzési mennyiség összesen: 25 GWh. Az ajánlatkérő a megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba
opcionálisan 20 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 312 500 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2018
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül, szerződésszerűen teljesített, maximum
6 darab, az adott részteljesítés tárgyának megfelelő tárgyú, a részvételre jelentkező által saját jogon
(alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet bevonása nélkül) teljesített referenciáinak együttes nettó értéke
alapján rangsorolja az Ajánlatkérő az érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket. Ajánlatkérő a
részvételre jelentkező által benyújtott, a fenti feltételeknek megfelelő referenciák értékét összesíti. Ajánlatkérő
számára a magasabb érték a kedvezőbb, az első helyre a legmagasabb nettó összesített értékű referenciával
rendelkező részvételre jelentkezőt sorolja, ezt követően az összesített nettó érték szerint csökkenő sorrendben
rangsorolja a részvételre jelentkezőket. Amennyiben az 5. helyen, egyenlő összesített nettó értékű részvételre
jelentkező áll, úgy valamennyi, az 5. helyen rangsorolt részvételi jelentkezőnek megküldi az ajánlattételi
felhívást. Ajánlatkérő kizárólag a beszerzés tárgya szerinti értéket és a részvételre jelentkező által saját
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teljesítésben végzett részt veszi figyelembe a rangsorolásnál a referenciák értékéből (alvállalkozó, teljesítési
segéd által végzett rész értékét ajánlatkérő nem veszi figyelembe). Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki,
illetve szakmai alkalmasság igazolására bemutatott, a minimumkövetelményeket teljesítő referenciák is
bemutathatóak, de a rangsorolásnál csak abban az esetben veszi figyelembe ajánlatkérő a referenciát, ha azt
nem kapacitást biztosító szervezettel igazolja a részvételre jelentkező.
A Kbt. 82.§ (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására, a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerint a részvételre
jelentkezőnek a bemutatott referenciákat az alábbiak szerint kell igazolnia: a szerződést kötő másik fél
által kiadott vagy aláírt igazolással, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél neve (elérhetőséggel – email cím és telefonszám), a szállítás tárgya, a teljesítés nettó
ellenértéke (adott esetben egyértelműen feltüntetve a saját teljesítés összegét), valamint, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 20 %-kal
pótdíjmentesen eltérhet.

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

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, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak. A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele kapcsolatban a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolás módja:
A részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1)
bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös jelentkezők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtania.
A részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő
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felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet
III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/
tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai
Unió bármely tagállamában működő – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz
vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69. § (11) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-a
szerint.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P.1. A Kbt.67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban)
részvételre jelentkező csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni az előző kettő lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételére vonatkozó nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés c) pont].Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire. A 321/2014.
(X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra
vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi
és gazdasági alkalmasság igazolására. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati
formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a
közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállításából) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó
234 000 000 HUF összeget.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. A Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban)
részvételre jelentkező csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A
részvételre jelentkezőnek Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására csatolni kell: a 321/2015. (X.10.) Korm.
r. 21.§(1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat
hónap legjelentősebb szállításainak, referenciáinak ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés
ideje (naptári napban megjelölve, utalva a teljesítés kezdő és befejező időpontjára is), a szerződést kötő másik
fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésére.
Az alkalmassági követelmény vonatkozásában a meghatározott érték több teljesített szerződéssel is igazolható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(6)-(7) és bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 18,75 GWh mennyiségben értékesített
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villamos energia szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő, melynek részletes
szabályait a dokumentáció tartalmazza.
Fizetési feltételek:
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számlák a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdésével összhangban kerülnek kiegyenlítésre.
A számla benyújtásánál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§ alkalmazása kötelező.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással
kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 30. napon, vagy ha az nem munkanap, az azt megelőző utolsó
banki napon.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentációban lévő szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Meghívásos 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: 26/07/2017
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 07/08/2017

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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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: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. A részvételre jelentkezések bontásának helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. fsz 4. tárgyaló.
Ideje: 26.7.2017. 11:00.
Részvételre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek és szervek képviselői.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
3. A részvételi jelentkezések formai követelményei a következők:
a) A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy részvételre jelentkező részéről erre
jogosultnak alá kell írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő az
információt tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell beszámozni, de lehetséges.
A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni.
c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok az oldalszám alapján megtalálhatók.
d) A részvételi jelentkezés elején felolvasó lapot kell elhelyezni, mely a Kbt. 68. § (5) bekezdésében foglalt
adatokat tartalmazza.
e) A részvételre jelentkezést zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 1 eredeti példányban,
valamint elektronikus úton, 1 db CD vagy DVD lemezen. A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: "2018. évre
villamos energia beszerzése, és szennyvíziszap-gázból termelt villamos energia átadása beszámítással”
közbeszerzési eljárás, csak a borítékbontási eljáráson nyitható fel".
Ajánlatkérő ezúton közli, hogy a felirat elmaradása esetén nem tud felelősséget vállalni annak
részvételi jelentkezési határidő előtti felbontásáért.
f) A részvételi jelentkezésben minden, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített
dokumentumot, nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személyeknek, vagy személyeknek, aki(k)erre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
g) Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a benyújtott elektronikus és papír alapú ajánlatok között eltérés van,
Ajánlatkérő a papír alapút tekinti irányadónak.
4. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági
igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni.
5. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján a részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, a jelen felhívásban
megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig.
6. A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatban felmerült összes költség részvételre jelentkezőt terheli.
7. Jelen részvételi felhívásban, nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
8. A részvételi felhívásban meghatározott időpontok a közép európai idő (UTC+01:00) szerint kerültek
meghatározásra.
9. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
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10. Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott – és az ajánlattétel napján érvényes Villamos energia-kereskedelmi működési engedéllyel, amelynek
meglétét Ajánlatkérő az elektronikus adatbázisban ellenőrzi.
11. Eredménytelen az eljárás, ha az eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két
részvételi jelentkezést nem nyújtottak be (Kbt. 75. § (2) bekezdés e)).
12.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Bodó Gergely, lajstromszám: 00922.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 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:
Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu

