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1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ TARTALMA (A Kbt. 91. § (1) BEKEZDÉSE 

ALAPJÁN) 

 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytárság 

(rövidített név: NYÍRSÉGVÍZ ZRT.) 

4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. 

Telefon: +36/42-523-600 

Telefax: +36/42-523-610 

e-mail: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu 

  

b) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és a közzététel napja 

A részvételi felhívás az EU hivatalos lapjában 2012. augusztus 8-án jelent meg 2012/S 153-

256073 számmal. 

   

c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye 

és pénzügyi feltételei, ha ezeket az információkat a részvételi felhívásban az ajánlatkérő 

nem adta meg és a dokumentációt az ajánlattételei felhívással egyidejűleg nem küldte meg 

Az ajánlati dokumentációt ajánlatkérő az ajánlati felhívással egy időben, honlapján 

elektronikusan bárki számára elérhetővé teszi. 

 

d) A részvételi előírásokkal összhangban – ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon 

igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy 

ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 

ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá 

A részvételi felhívásban előírt igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok ajánlathoz történő 

ismételt csatolása általában nem szükséges. Ilyen okmányokat csak abban az esetben kell ismét 

benyújtani, ha azok érvényessége az ajánlatok beadásának időpontjára lejár. 

Ezt a feltételt önrevízióval kell biztosítani, ajánlatkérő ilyen irányú hiánypótlást a részvételi 

elbírálás során, vagy azt követően nem küld ki, de az igazolások, nyilatkozatok és 

dokumentumok megfelelőségét az ajánlati szakaszban is ellenőrzi.   

 

e) Az ajánlattételi határidő: 

2012. október 2-án 10 óra 

  

f) Az ajánlat benyújtásának címe: 

NYÍRSÉGVÍZ ZRt., 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. 

Műszaki vezérigazgató-helyettesi Titkárság 

 

g) Annak feltüntetését, hogyhogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az 

ajánlat 

Az ajánlattétel nyelve magyar, ezért az ajánlattétel csak magyar nyelven tehető meg.  

A nem magyar nyelve benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős 

fordításban kell csatolni. 

h) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 

Helye: NYÍRSÉGVÍZ ZRt., 4400 Nyíregyháza, Tó u.5. 

Földszinti tárgyaló 

Ideje: 2012. október 2-án 10 óra 

 



i) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti személyek 

 

j) Az ajánlati kötöttség időtartama  

A beadott ajánlattal kapcsolatban nem keletkezik ajánlati kötöttség, de az utolsó tárgyaláson tett 

ajánlatot illetően ajánlati kötöttség keletkezik, az utolsó tárgyalástól számított 30 napos 

időtartammal.  

 

k) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2012. szeptember 17.     

 

l) A tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt szabályai: 

 a) A tárgyalás célja az ajánlatkérő részére legkedvezőbb szerződéses ár elérése. 

 

 b) A tárgyalás folyamata 

 

 A tárgyaláson csak azon ajánlattevők vehetnek részt, amelyek ajánlatát ajánlatkérő 

érvényesnek minősítette, és a részvételi jelentkezés során vizsgált kizáró okok továbbra sem 

állnak fenn, alkalmasságuk az ajánlat beadásának időpontjában is fennáll  

 Ajánlattevő a tárgyalás során csak az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet 

 Ajánlatkérő a tárgyalást zárt körben tartja, azon csak ajánlatkérő és ajánlattevő képviselői 

lehetnek jelen. 

 Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel a tárgyalás(ok)on együttesen tárgyal. Ajánlattevőt csak az 

érvényes cégkivonat alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott 

meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. Ajánlatkérő ajánlattevő képviselőjének 

személyazonosságát ellenőrizheti. 

 Ajánlatkérő csak szükség esetén tart további tárgyalási fordulókat. Ezek időpontját az 

előző tárgyalás során határozza meg ajánlatkérő. 

 Ajánlatkérő az egyes tárgyalásokról (fordulókról) az adott tárgyalás befejezésével 

jegyzőkönyvet készít, melyet minden ajánlattevő részére megküld. 

 A tárgyalások során először a műszaki kérdéseket kell tisztázni, majd a kereskedelmi 

feltételeket kell meghatározni. A tárgyalások utolsó része az ártárgyalás. Az ártárgyalás során 

az ajánlattevők szabadon módosíthatják áraikat, de ennek során nem tehetik ajánlatukat az 

ajánlatkérő számára kedvezőtlenebbé. 

 Az ártárgyalás során az árlejtés (licit) legkisebb lépcsője 0,05 Ft/kWh, mely ajánlattevő 

korábbi árajánlatához kell viszonyítani. 

 A páratlan számú licitálási körökben az ajánlattevők a cégnevek magyar ábécé szerint 

névsorsorrendjében tehetik meg ajánlatukat. Páros számú licitálási körökben az ajánlattevők a 

magyar ábécé fordított sorrendjében tehetik meg ajánlatukat. A szabad licitálás addig tart, 

amíg ajánlattevők tovább már nem kívánnak ajánlati árukon módosítani. Az egyes licitálási 

fordulókban ajánlattevők írásban is kötelesek ajánlatukat megerősíteni. 

 Ajánlattevő(k) a tárgyalás(ok) végén az eredeti ajánlathoz tett kiegészítéseket, új tartalmi 

elemeket az adott tárgyalás végén írásban is köteles(ek) megerősíteni. 

 Ajánlattevő(k)nek az utolsó tárgyalás során tett ajánlata kerül kiértékelésre. 

 

c) Ajánlattevő utolsó tárgyalás lezárása során tett ajánlata 30 napos ajánlati kötöttséget 

eredményez, melynek időtartama alatt az ajánlata semmilyen körülmények - még ajánlatkérő 

beleegyezése esetén - sem módosítható. 

 



d) Az első tárgyalás helye: NYÍRSÉGVÍZ ZRT., 4400 Nyíregyháza, Tóu.5., Földszinti 

tárgyaló  

 

m) Az első tárgyalás időpontja:  

2012. október 9-én 11 óra  

 

 

2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

 

2.1. A Kbt. 60.§ (3) bekezdésével összhangban az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát a részvételi felhívás, illetve az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére 

és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. 

 

2.2. Az ajánlat formai követelményei a következők: 

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral , lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 

első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy a ajánlattevő részéről erre 

jogosultnak alá kell írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 

legyen. 

b) Az ajánlat 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.) Az ajánlat elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok az oldalszám alapján megtalálhatók. 

d) Az ajánlat elején felolvasó lapot kell elhelyezni, mely a Kbt. 62. § (3) bekezdésében foglalt 

adatokat tartalmazza.  

e) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 3 példányban, melyek közül 1 

eredeti, és 2 másolati. Az eredeti ajánlat fedlapján szerepeltetni kell az "eredeti" megjelölést. A 

példányok közötti esetleges eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mértékadó.  

A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: " Villamos energia beszerzés 2013. évre közbeszerzési 

eljárás, csak a borítékbontási eljáráson nyitható fel!" Ajánlatkérő ezúton közli, hogy a felirat 

elmaradása esetén nem tud felelősséget vállalni az ajánlat ajánlattételi határidő előtti felbontásáért. 

f) Az ajánlatban lévő ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy 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. 

 

2.3. A részvételi felhívással összhangban a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (1) bekezdés 

5.000.000 Ft értékben teljesítési biztosítékot kell nyújtania. A biztosíték a szerződés teljesítésének 

elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka, melyet a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a 

szerződéskötéskor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték nyújtása a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.  

 

 

3. A LEGALACSONYABB ÁR MEGHATÁROZÁSA  

 

4.1. Ajánlati árként a „Teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés” 1. számú 

melléklete szerinti árat kell tekinteni. Az ár egységnyi villamos energiára legyen meghatározva, 

mértékegysége HUF/kWh. 

 



A különböző tarifák súlyozásához ajánlatadók számára a „Teljes ellátás alapú villamos energia 

kereskedelmi szerződés” 3 számú melléklete ad információt. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2012. szeptember 17. 

 

 


