VÁROSI KÓRHÁZ KESZTHELY

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
VILLAMOSENERGIA BESZERZÉSE
TÁRGYBAN KIÍRT
EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai és alaki követelményei

Keszthely
2009. december hó 21. napja

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

Tisztelt Ajánlattevı!
Városi Kórház Keszthely villamosenergia beszerzése tárgyban a Közbeszerzési Értesítı
2009. december hó 21. napján megjelent 152. számában KÉ. 28525/2009. sorszám alatt a
Kbt. 249. § (1) bekezdése szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívást
tett közzé.
Ezen dokumentáció összeállításával és közreadásával segítséget kívánunk nyújtani
Önöknek ajánlatuk Kbt. elıírásainak és elvárásainak megfelelı összeállításához.
Egyidejőleg szeretnénk elérni azt is, hogy ajánlattételi felhívásunkra minél több érvényes
ajánlatot kapjunk, biztosítva ez által a legkedvezıbb ajánlat kiválasztásának lehetıségét.
Az ajánlattételi dokumentáció az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges
információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (továbbiakban:
dokumentumokat) tartalmazza a tartalomjegyzékben meghatározott sorrendben.
Felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 70. § (4) bekezdésének elıírására, mely szerint az
ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más
ajánlattevıvel, illetıleg abban más ajánlattevı – a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá
más ajánlattevı számára erıforrást nem biztosíthat.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget ajánlattevı viseli.
Ajánlatkérı a Kbt. 54. § (6) bekezdésében írtakat kivéve nem kötelezhetı az ajánlattételi
dokumentáció ellenértékének visszafizetésére.
Kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által a minısített
ajánlattevık részére kiadott határozaton túl, az igazolásban nem érintett területekre
vonatkozóan, az ajánlattételi dokumentációban megnevezett dokumentumokat az
ajánlatukhoz csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 96.§ (3) bekezdésében írtakra, mely szerint a
Kbt. 63.§ (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások az eredményhirdetést követıen is
benyújthatók, 8 napon belül, de ezesetben hiánypótlásnak nincs helye.
Ajánlatkérı írásos kérelemre (az ajánlattételi felhívás A mellékletében meghatározott címre
eljuttatva) azoknak, akik a dokumentáció ellenértékét megfizették megküldi e-mailen is az
ajánlattételi dokumentációt. Ha a nyomtatott szöveg és az elektromos változat között eltérés
van, úgy a nyomtatott szöveg az irányadó.
Az eljárás ütemezése
-

Kiegészítı tájékoztatás kérése
Kiegészítı tájékoztatás megadása
Ajánlatok benyújtása
Eredményhirdetés
Szerzıdéskötés tervezett idıpontja
Teljesítési határidı
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2010/01/06 1400 óra
2010/01/08 1800 óra
2010/01/12 1000 óra
2010/01/20 1000 óra
2010/02/15 1000 óra
2010/03/01 – 2011/02/28

Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

Tisztelt Ajánlattevı!
Szeretnénk szíves figyelmüket felhívni arra, hogy az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában
elírás történt.
A dokumentáció beszerzésének helye és az ajánlat benyújtásának helye a I.1. alatti cím, az
ajánlattételi felhívás egyéb helyein írtaknak megfelelıen.
További információ az A. mellékletben megjelölt ügyvédi irodától szerezhetı be.
Bízunk abban, hogy a Kbt., az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció együttesen elegendı
útmutatást nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához.

Keszthely, 2009. december hó 21. napja

Tisztelettel:

Dr. Kvarda Attila
fıigazgató

Melléklet: 1 garnitúra dokumentáció

3

Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

TARTALOMJEGYZÉK
Városi Kórház Keszthely villamosenergia beszerzése tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárása
során benyújtandó ajánlat összeállításához, az ajánlattevı által kötelezıen csatoltandó
nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével, sorrendjének
meghatározásával.

1. sz. dokumentum
2. sz. dokumentum
3. sz. dokumentum**
4. sz. dokumentum**
5. sz. dokumentum
5.1. sz. dokumentum
5.2. sz. dokumentum**

5.3. sz. dokumentum
6. sz. dokumentum**
6.1. sz. dokumentum**
6.2. sz. dokumentum**
6.3. sz. dokumentum**
7. sz. dokumentum
8. sz. dokumentum
8.1. sz. dokumentum**
9. sz. dokumentum
9.1. sz. dokumentum
9.2. sz. dokumentum**
10. sz. dokumentum
11. sz. dokumentum
11.1. sz. dokumentum
12. sz. dokumentum
13. sz. dokumentum

Ajánlati adatlap (Felolvasólap) + ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásának igazolása
Meghatalmazás
Megállapodás közös ajánlattételrıl
Nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdésében elıírtak
szerint
Kizáró okok igazolása
Cégkivonat és aláírási címpéldány
A Kbt. 60. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai és a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b)
pontjai szerint
Igazolások a Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerint
Alvállalkozók és erıforrást nyújtó szervezet igénybe vétele
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint
Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint
Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint
Erıforrást nyújtó szervezet igénybevétele
Pénzügyi alkalmasság
Ajánlattevı
nyilatkozata
a
folyószámla
vezetı
pénzintézet(ek)rıl és a banki igazolások
Mőszaki (szakmai) alkalmasság igazolása
Nyilatkozat a fontosabb tárgy szerinti szállításokról
Referencia igazolás
Magyar Energia Hivatal villamosenergia-kereskedelmi
engedélye
Szerzıdéses feltételek
Szállítási szerzıdés
Ajánlattal kapcsolatos formai követelmények
Ajánlatkérı eljárásának rövid ismertetése

Megjegyzés:
Ajánlatkérı a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján állította össze a tartalomjegyzéket, amely tartalmazza
mindazokat a dokumentumokat (igazolások és nyilatkozatok), amelyek az ajánlat részeként
benyújtandók.
Ajánlatkérı ** -al jelölte azokat a dokumentumokat, amelyek a Kbt. 4.§ 9/A pontja szerinti
körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısülnek.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

1. sz. dokumentum

AJÁNLATI ADATLAP (FELOLVASÓLAP)

1. Az ajánlattevı neve:
Székhelyének címe:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Telefon száma:
Telefax száma:
E-mail címe:
2. Az ajánlat tárgya: Városi Kórház Keszthely fogyasztási helyei részére a magyar
átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minıségő villamos
energia versenypiaci beszerzése teljes ellátási alapú szerzıdés keretében, menetrend
adási kötelezettség nélkül.
3. A 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
………………………………. (neve)
………………………………. (székhelye)
Kbt. 3/D §-a szerinti erıforrást nyújtó szervezet:
………………………………. (neve)
………………………………. (székhelye)
4. Az ajánlat fontosabb számszerősíthetı adatai:
 Villamos energia ára (Ft/kWh)
……………
 Túlhasználat kötbére (%)
……………
 Alulhasználat kötbére (%)
……………
 Kedvezıbb fizetési határidı (min. 30 nap)
……………
5. Az ajánlati biztosítékot a melléklet szerint rendelkezésre bocsátjuk.
6. Az ajánlat … számozott lapot tartalmaz.

………………….., 2010. …………… hó … nap
……………………………
cégszerő aláírás
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

Megjegyzés:
Ajánlatkérı az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához köti.
Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti okiratot közvetlenül a felolvasólap után kell az
ajánlathoz csatolni. Az ajánlati biztosíték összege 500.000,- Ft.
A biztosíték nyújtható az ajánlati biztosíték befizetésével, vagy átutalásával. Készpénzátutalás,
vagy banki átutalás esetén az átutalásról kiállított pénzintézeti igazolás eredeti, vagy hiteles
másolatát kell az ajánlathoz csatolni.
A biztosíték nyújtható bankgaranciával, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény
eredeti, illetıleg annak hitelesített másolati példányának csatolásával.
Amennyiben bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított
kötelezvénnyel biztosítja az ajánlati biztosítékot, úgy a banknak/biztosítónak nyilatkoznia kell,
hogy az elsı írásbeli felszólításra azonnal fizetést teljesít a garancia alapjául szolgáló jogviszony
vizsgálatának mellızésével, a megbízó ellenkezı rendelkezésére is, amennyiben a lejárati
határidıig a garantálóhoz beérkezik – az azonosítószámra történı hivatkozással – a lehívási
nyilatkozat a kedvezményezetti számlaszámra történı hivatkozással.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell rendelkezésre állnia.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a hiánypótlás nem megengedett.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

2. sz. dokumentum

MEGHATALMAZÁS

Alulírott/alulírottak
meghatalmazom/meghatalmazzuk
(a
meghatalmazott
neve)……………. (a cég megnevezése) …………………..(dolgozóját) Városi Kórház
Keszthely részére villamosenergia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban
kötelezettségvállalásra.
Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történı aláírására, az
ajánlattal kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk
elfogadása esetén a szerzıdés nevünkben történı aláírására.

………………….., 2010. ……………… hó … nap

………..……………………
meghatalmazott

…………………………………
meghatalmazó cégszerő aláírása

Tanuk:
1. Név: ……………………………
Lakcím: ………………………..
Szig. szám: …………………….
Aláírás: ………………………...

2. Név: ……………………………
Lakcím: ………………………...
Szig. szám: …………………….
Aláírás: …………………………

Megjegyzés:
Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha Meghatalmazott jár el. A meghatalmazás tárgya
lehet a kötelezettségvállaláson kívül kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben a felsorolt
feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön
meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia. A kívánt rész aláhúzandó!
Ha a meghatalmazó személye nem azonos az ajánlatot benyújtó személyével, úgy aláírási
címpéldányának csatolása érvényességi követelmény.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

3. sz. dokumentum

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRİL

Városi Kórház Keszthely (8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.) a Kbt. 249. § (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívást tett közzé az Közbeszerzési Értesítı 2009.
december hó 21. napján megjelent 152. számában KÉ. 28525/2009. sorszám alatt
villamosenergia beszerzése tárgyban.
A(z) ………………………….(cégnév, székhely) …………………………valamint
a(z)………………………….. (cégnév, székhely)…………………………………...
a Kbt. 52. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot a bevezetıben jelölt beruházásra.
A Kbt. 70. §-ának (1) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, a kiegészítı tájékoztatás keretében (ezen utóbbi csak abban az esetben ha
annak szükségessége felmerült) kiadott valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelıen a szerzıdést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra kerülünk
– a következık szerint teljesítjük:





Villamos energia ára (Ft/kWh)
Túlhasználat kötbére (%)
Alulhasználat kötbére (%)
Kedvezıbb fizetési határidı (min. 30 nap)

……………
……………
……………
……………

Egymás közti és külsı jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337.§-ában és 338.§-ában
foglaltak az irányadók.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történı kötelezettségvállalásra a
……………(cégnév, székhely) ………………(név) ………. teljes jogkörrel jogosult.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggı szerzıdéses
feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevıket egyetemleges felelısség terhel.
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a ………………bank által
vezetett ………………számú számlára átutalni szíveskedjenek.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülı feladatokat egymás között az alábbiak
szerint osztjuk fel:
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

„A. cég” feladatkörében „B. cég” feladatkörében

„C. cég „feladatkörében

1. ………………………

1. ………………………

1. …………………....……

2. ………………………

2. ………………………

2. …………………………

3. ………………………

3. ………………………

3. …………………………

……………………, 2010. ………… hó … nap

……………………………………
(Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részérıl)

.………………………………………
(Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részérıl)

………………………………………..
(Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részérıl)

Megjegyzés:
Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha közös ajánlatot tesznek.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

4. sz. dokumentum
NYILATKOZAT
A KBT. 70. § (1) és (2) BEKEZDÉSÉBEN ELİÍRTAK SZERINT
Alulírott mint a (cég megnevezése, címe …………………………..…………) kötelezettség
vállalásra feljogosított vezetıje/vezetıi kijelentem/kijelentjük, hogy a Közbeszerzési
Értesítı 2009. december hó 21. napján megjelent 152. számában KÉ. 28525/2009 sorszám
alatt közzétett Városi Kórház Keszthely részére villamosenergia beszerzése tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, a dokumentációban meghatározott
követelményeket, továbbá a kiegészítı tájékoztatás keretében írásban rögzítetteket
megismertem (amennyiben ezen utóbbi szükségessége felmerült), melynek kézhezvételét
ezennel igazolom.
Kijelentem, - amennyiben annak szükségessége felmerül - hogy az általunk a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem vesz
igénybe saját teljesítésének 10%-át meghaladó mértékben teljesítési segédet [Kbt. 304.§ (3)
bekezdése].
Alulírott ajánlatot teszek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban rögzített
feltételeknek megfelelı teljesítésre.
Kijelentem, hogy az ajánlatunkban szereplı adatok a valóságnak megfelelnek, a
megajánlottak pedig mindenben megfelelnek a szerzıdéskötés esetén teljesítendı
feltételeknek.
Kijelentem, ajánlatunkat az ajánlattételi határidı lejártától számított 30 napig tartjuk.
Ajánlatunk második helyezettként történı kihirdetése esetén ezen idıszak lejárta elıtt – a
nyertesként kihirdetett ajánlattevı visszalépése esetén – változatlan tartalommal bármikor
elfogadható.
Kijelentem, nyertességünk esetén a szerzıdés teljesítése céljából e szerzıdésen alapuló
szerzıdéseinkben kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A §
(1) és (5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését.
Kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevı cég a kis- és középvállalkozásokról,
fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében:
- mikrovállalkozásnak
- kisvállalkozásnak
- középvállalkozásnak
minısül, nem minısül.
Ajánlatunk számszerősíthetı adatait a felolvasólapon megjelöltem.
……………………, 2010. ..……… hó … nap
…………………………………..
cégszerő aláírás
Megjegyzés:
Ezen nyilatkozatot közös ajánlattevıknél a közös ajánlattételrıl szóló (ajánlat részét képezı)
megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetıjének/vezetıinek kell aláírnia.
Az utolsó elıtti bekezdést értelem szerően a megfelelı válasz aláhúzásával kell kitölteni.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

5.sz. dokumentum

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

5.1. sz. dokumentum

CÉGKIVONAT ÉS ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
A KBT. 60. § (1) BEKEZDÉS A)-C) PONTJA ALAPJÁN

Annak igazolására, mely szerint - az ajánlattevı a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetıleg közös ajánlattétel
esetén valamennyi társult tagnak igazolnia kell - nem áll végelszámolás alatt, illetıleg
ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban (Kbt. 60. § (1)
bekezdés a) pont) az alábbi cégokmányok csatoltandók:
-

-

az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebben kiállított cégkivonat;
a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, illetve a cégkivonatban
nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott
aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás;
el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a cégbíróság elektronikus
igazolása.

Megjegyzés:
Ezeket az okmányokat az ajánlatnak az ajánlattevıre és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára, közös ajánlattétel esetén valamennyi
társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni.
Az ajánlatnak a fentiekben meghatározottak igazolására
- a cégbíróság vagy az IRM szervezeti egységeként mőködı Cégnyilvántartási és Céginformációs
Szolgálat által kiadott cégkivonat eredeti, vagy hitelesített másolatát,
- az ajánlattétel összefüggésében kötelezettségvállalásra feljogosított vezetı/k aláírási
címpéldányának/címpéldányainak egyszerő másolatát,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén (ha van) a cégbíróság elektronikus igazolását
kell csatolni.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

5.2. sz. dokumentum

NYILATKOZAT
A KBT. 60. § (1) BEKEZDÉS, A KBT. 61. § (1) BEKEZDÉS A)-C) PONTJAI ÉS
A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott/alulírottak, mint a (cég megnevezése, címe) ………………………..
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetıje/vezetıi kijelentem/kijelentjük – Város Kórház
Keszthely részére villamosenergia beszerzése tárgyban indult közbeszerzési eljárásban –
hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá.

……………………, 2010.………………. hó…….nap

…………………………….
cégszerő aláírása

Megjegyzés:
Ezen nyilatkozatot az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra
vonatkozóan is az ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia.
Az igazolás módja cégjegyzésre jogosult(ak) által aláírt nyilatkozat a Kbt. 249.§ (3) bekezdése
szerint.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

5.3. sz. dokumentum

IGAZOLÁSOK

1. A Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerinti igazolások
- APEH
- VPOP
2. A Kbt. 63.§ (2) bekezdéses szerint az elıbbiekben írt igazolások becsatolása az
ajánlattételi szakban nem kötelezı. Ha azonban ajánlatkérı az ajánlattevıt az eljárás
nyertesének hirdeti ki, úgy az eredmény kihirdetésért követı 8 napon belül az
igazolásokat be kell csatolni mind az ajánlattevınek, mind a közös ajánlattevıknek,
mind a 10%-feletti alvállalkozónak külön-külön.
3. Ajánlattevınek, mind a közös ajánlattevınek, mind a 10% feletti alvállalkozónak az
ajánlatban nyilatkoznia kell a munkaügyi ellenırzés szempontjából történt
besorolásáról.

Megjegyzés:
- APEH igazolás
Az APEH, mint elsıfokú adóhatóság igazolása arról, hogy az adóalanynak az igazolás
kiadásának napján 1 évnél régebben lejárt adó-, vagy társadalombiztosítási tartozása nincsen, ha
van, úgy annak megfizetésére halasztást kapott. Az APEH igazolás megkérésekor egyértelmően
jelöljék meg, hogy azt közbeszerzési eljárásban kívánják felhasználni. Ennek hiányában ugyanis
az APEH igazolás nem terjed ki valamennyi, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges és az APEH
által nyilvántartott fizetési kötelezettség igazolására.
Az igazolás formáját tekintve lehet egyszerő másolat.
Az igazolást ajánlatkérı csak akkor fogadja el, ha az eljárás eredménye kihirdetésének
idıpontját legfeljebb 1 évvel megelızıen kelt.
-

VPOP igazolás
A VPOP igazolása arról, hogy az adóalanynak 1 évnél régebben lejárt vámtartozása nincsen, ha
van, úgy annak megfizetésére halasztást kapott.
Mód van arra, hogy a VPOP igazolás helyett a területileg illetékes APEH által kiállított együttes
adóigazolást csatolja. Az együttes adóigazolás tartalmazza mind az állami adóhatóság, mind a
vámhatóság által nyilvántartott köztartozásokat, illetıleg azok hiányát. A kérelembe jelezzék,
hogy az igazolást közbeszerzési eljárásban kívánják felhasználni.
Az igazolás formáját tekintve lehet egyszerő másolat.
Az igazolást ajánlatkérı csak akkor fogadja el, ha az eljárás eredménye kihirdetésének
idıpontját legfeljebb 1 évvel megelızıleg kelt.

-

A Kbt. 60.§ (1) bekezdés g) pontjában írt kizáró ok igazolása attól függ, hogy az adott szervezet
mely szektorban tevékenykedik. A kért nyilatkozatnak arra kell kiterjednie, hogy az ajánlattevı, ill. a
10% feletti alvállalkozó munkaügyi ellenırzés szempontjából
o az 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozik-e, vagy
o a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

6. sz. dokumentum

ALVÁLLALKOZÓK
ÉS ERİFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET
IGÉNYBE VÉTELE
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

6.1. sz. dokumentum

NYILATKOZAT
A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINT

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) ……………………….. kötelezettségvállalásra
feljogosított vezetıje nyilatkozom – Város Kórház Keszthely részére villamosenergia
beszerzése tárgyban indult közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzés 10%-át meg nem
haladó azon részére vonatkozóan, melyhez alvállalkozót veszünk igénybe.

A közbeszerzés részének megnevezés

………………………, 2010. ………….. hó… nap

……....……………………………………
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
E tárgyban ajánlattevınek akkor is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe 10% alatti
alvállalkozó(ka)t.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

6.2. sz. dokumentum

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) ……………………….. kötelezettségvállalásra
feljogosított vezetıje nyilatkozom – Város Kórház Keszthely részére villamosenergia
beszerzése tárgyban indult közbeszerzési eljárásban – mint ajánlattevı a szerzıdés
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)ról és erıforrást nyújtó szervezet igénybe vételérıl, illetıleg arról, hogy nem
kívánunk igénybe venni 10 % feletti alvállalkozót, illetıleg erıforrás szervezetet.
1. A szerzıdés teljesítéséhez az alábbiakban meghatározott 10 % feletti alvállalkozó(ka)t
kívánjuk igénybe venni [Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont]:
A cég megnevezése

A cég székhelye

A közbeszerzés azon
részének megjelölése,
amelyben a teljesítésben
közremőködik

2. A szerzıdés teljesítéséhez a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint, figyelemmel a
Kbt. 65.§ (3) bekezdésében írtakra igénybe venni kívánt erıforrást nyújtó szervezet
megjelölése:
A cég megnevezése

A cég székhelye

A közbeszerzés azon
részének megjelölése,
amelyben a teljesítésben
közremőködik

3. A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
alvállalkozót nem veszünk igénybe.
4. A szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet nem veszünk igénybe.

…………………………, 2010. ………. hó … nap

…………………………………..
cégszerő aláírása
Megjegyzés:
A nyilatkozat értelemszerően töltendı ki. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Az 1-2. pontok vonatkozásában kitöltéssel, a 3-4. pontok vonatkozásában aláhúzással adható meg a
nyilatkozat.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

6.3. sz. dokumentum

AJÁNLATTEVİI NYILATKOZAT

Alulírott ……………mint a ……………..cégjegyzésre jogosult képviselıje – Város
Kórház Keszthely részére villamosenergia beszerzése tárgyban indult közbeszerzési
eljárásban –

nyilatkozom,

hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó 10 % alatti alvállalkozó(ka)t.

……………………., 2010. ……….hó … nap

…………………………………..
cégszerő aláírása

Megjegyzés:
Ezen nyilatkozatot a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóra, illetıleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan is az
ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

7. sz. dokumentum
ERİFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET

Erıforrást nyújtó szervezet:
 a Kbt. 4.§ 3/D pontja szerint az a szervezet, vagy személy, amely nem minısül
alvállalkozónak és az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mértékben
erıforrást biztosít.
Erıforrás:
 Kbt. 4.§ 3/E pontja szerint nem minısülhet erıforrásnak a 66.§ (1) bekezdés a) – c)
pontja, a 67.§ (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja,
továbbá (3) bekezdésének c), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve ha az
ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerint többségi befolyás
áll fenn.
Kizáró okok:
 A Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet erıforrást nyújtó
szervezet, aki az a)-h) pontban írtak hatálya alatt áll.


Az eljárásban a Kbt. 61.§ (1) bekezdése szerint nem lehet ajánlattevı, aki az a)-e)
pontban írt kizáró okok hatálya alatt áll.



Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó ajánlattevı.

A Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerint az erıforrást nyújtó szervezetnek
 az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60.§ (1)
bekezdésének, valamint a 61.§ (1) bekezdésének hatálya alá;
 csatolnia kell cégkivonatát, és aláírási címpéldányát, továbbá az igazolásokat az
ajánlattevıvel megegyezı módon és formában.
Alkalmasság igazolása:
 A Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerint az erıforrás szervezet köteles igazolni azt is,
hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a
szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az igazolási módra vonatkozóan
kérjük figyelembe venni a Kbt. 65. § (4) bekezdésében írtakat.
Ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi
befolyás áll fenn, az erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatát kell csatolni.
Ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet közötti, a Ptk. szerinti többségi
befolyás nem áll fenn, úgy az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet által
kötött megállapodás és az erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó közjegyzı által hitelesített nyilatkozatát kell becsatolni.


Az alkalmasság igazolása az erıforrás szervezetnél az ajánlattevıre vonatkozóan az
ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi dokumentációban elıírtak szerint történik.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

8. sz. dokumentum

PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

8.1. sz. dokumentum

AJÁNLATTEVİ NYILATKOZATA
A FOLYÓSZÁMLAVEZETİ PÉNZINTÉZETEKRİL

Alulírott ajánlattevı (illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
bevonni kívánt alvállalkozó, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagnak)
mint a (cég megnevezése, címe): ………………….. kötelezettségvállalásra feljogosított
vezetıje kijelentem, hogy cégünk kizárólag az alábbi pénzintézeteknél vezettet
folyószámlát:

1.) ………………………………………………………………………..
2.) ………………………………………………………………………..
stb.

……………………, 2010. ……………… hó … nap

……………………………………..
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
A nyilatkozat mellékleteként/mellékleteiként a fentiekben meghatározott pénzintézetektıl származó
az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 30 napnál nem régebben kiállított
nyilatkozat/nyilatkozatok eredeti, illetve közjegyzı által hitelesített másolati példányát kell csatolni.
A banki nyilatkozatnak tartalmaznia kell a folyószámla tulajdonosra vonatkoztatva mióta vezeti a
folyószámlát, a számlaszámot és azt, hogy azon a kiállítást megelızı 12 hónapban van-e, volt-e 8
napot meghaladó sorbanállás, ha igen, akkor milyen idıtartamú, továbbá ajánlattevı fizetési
kötelezettségének az igazolás kiadását megelızı 12 hónapban rendben eleget tett-e.
Ezen nyilatkozatot az ajánlattevıre, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójára, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi társult
vonatkozóan külön-külön kell csatolni.
Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának továbbá a társult tagoknak különkülön kell megfelelniük.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

9. sz. dokumentum

MŐSZAKI (SZAKMAI) ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

9.1. sz. dokumentum

NYILATKOZAT
A FONTOSABB TÁRGY SZERINTI SZÁLLÍTÁSOKRÓL

Alulírott ………………………………. (név), mint
cégjegyzésre jogosult képviselıje felelısségem tudatában

a

…………………….

(cég)

nyilatkozom,

a jelentkezı cég 2007. január 1. és 2009. december 31. közötti idıben teljesített fontosabb
villamosenergia szállításairól:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………, 2010. ……………. hó … nap

………………………………….
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
Kérjük, a megrendelı adatai mellett feltüntetni a teljesítés helyét, idejét, a szerzıdés idıtartamát, a
szerzıdés nettó értékét, továbbá annak a személynek a megjelölését és elérhetıségét, aki
információt tud nyújtani.
Ezen nyilatkozatot az Ajánlattevınek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetıleg a társult tagoknak külön-külön kell kitöltenie és
csatolnia.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

9.2. sz. dokumentum
REFERENCIA IGAZOLÁS

1. A Megrendelı neve: …………………………………………………………………
Címe: ………………………………………………………………………………..
2. Szállító neve: ……………………………………………………………….………..
Címe:…………………………………………………………………………………
3. Beszerzés tárgya, mennyisége, szerzıdés szerinti nettó értéke:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
4. A szerzıdéskötés idıpontja: ………………….……………………………….……..
5. A szerzıdés idıtartama: ………………………..……................................................
6. Szerzıdés szerinti volt-e a teljesítés: ………………………………………………...
7. A referenciát adó neve: ……………….……………………………………………...
Telefonszáma: ………………………………………………………………………..

……………………., 2010.. ……………. hó … nap

… .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
Igazolási mód: eredeti, vagy közjegyzı által hitelesített igazolás.
2007. január 1. és 2009. december 31. közötti idıben legalább 2 db pozitív tartalmú, az ajánlat nettó
értékének 80%-át elérı értékő, legalább 1000 MWh mennyiségre vonatkozó villamosenergia
szállítási referenciát kell csatolni, a megadott minta felhasználásával.
Ajánlatkérı más szerkesztéső igazolást csak abban az esetben fogad el, ha annak adattartalma
legalább a minta szerinti.
Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevınek, a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, illetıleg a társult tagoknak együttesen kell megfelelnie.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

10. sz. dokumentum

TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ajánlattevınek csatolnia kell eredetben, vagy hiteles másolatban a Magyar Energia Hivatal
által részére kiadott villamosenergia kereskedelmi engedélyt eredetben, vagy hiteles
másolatban.
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Tenderszám: K. 48-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„villamosenergia beszerzése”

11. sz. dokumentum

SZERZİDÉSES FELTÉTELEK

11.1. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás nyertesével a következı tartalommal kívánja a
szerzıdést megkötni. A szerzıdésben írt feltételek elfogadása feltétele az ajánlat
érvényességének.
11.2. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy ha az ajánlatukban ún.
„véleményeltérés” vagy egyéb, a szerzıdéses feltételek nem teljes mértékben való
elfogadására utaló megjegyzés szerepel, úgy az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Ha a szerzıdéssel kapcsolatban az ajánlattétel idıszakában az ajánlattevınek
tisztázandó kérdése merül fel, úgy tisztázó kérdést tehet fel ajánlatkérınek, mely
kérdésre ajánlatkérı a Kbt.-ben elıírt határidın belül és módon válaszolni fog. A
válasz tartalma önmagában nem eredményezi az ajánlattételi felhívás vagy a
dokumentáció, illetıleg a szerzıdés módosítását.
11.3. Az ajánlattevınek ajánlatához csatolni kell a szerzıdést az ajánlatában foglalt
adatoknak megfelelıen kitöltve, az egyes oldalakat az aláíró szignójával ellátva.
11.4.

A szerzıdés mellékletét képezheti minden olyan dokumentum, melye(ke)t
ajánlattevı az ajánlatához csatolt és az a szerzıdés teljesítését segíti, de csak
annyiban, amennyiben nem ellentétes a 11.1. sz. dokumentumban írtakkal.
Vonatkozik ez ajánlattevı Általános Kereskedelmi Üzletszabályzatára is.

11.5.

Ajánlatkérı a szerzıdés 9.8. pontjában írt felhatalmazó levelet a szerzıdés
aláírásával egyidejőleg bocsátja Kereskedı rendelkezésére.

11.6. A szerzıdés 4.1. pontjában megadott díjnak az összes kapcsolódó költséget
tartalmaznia kell. Ajánlatkérı ezen a díjon felül más díjat, költséget nem fizet meg.
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11.1. sz. dokumentum

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl
Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
bankszámla száma: 11749039-15433286
adószáma: 15433286-2-20
képviseletében eljár Dr. Kvarda Attila fıigazgató,
mint Megrendelı Fogyasztó, továbbiakban Fogyasztó
másrészrıl
neve:
székhelye:
cégjegyzék száma:
bakszámla száma:
adószáma:
képviseletében eljár
mint Szállító Kereskedı , továbbiakban mint Kereskedı
között, alulírott helyen, idıben és feltételek szerint.
Preambulum
Megrendelı a Kbt. 249.§ (1) bekezdés szerinti eljárás keretében bonyolította le a Városi
Kórház Keszthely részére villamosenergia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást.
Vállalkozó ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság
felülvizsgálta, a szerzıdés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezıbb ajánlattevınek
minısítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével köti meg
a szerzıdést

1. A szerzıdés tárgya
Jelen szerzıdés tárgya a Kereskedı által a szerzıdésben meghatározott idıtartamon
belül a Fogyasztó részére a szerzıdésben meghatározott villamos teljesítménnyel
történı rendelkezésre állás és a Fogyasztó teljes villamosenergia igényének ellátása a
szerzıdésben és annak mellékleteiben meghatározott feltételek szerint.
2. Teljesítmény lekötés, villamosenergia-szállítás, átvétel
2.1. Szerzıdött villamosenergia mennyiség
Kereskedı kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés idıtartama alatt a Fogyasztó
mindenkori igénye szerinti villamosenergia mennyiséget a csatlakozási pontokon
keresztül a területileg illetékes Elosztói Engedélyes közremőködésével leszállítja a
hatályos szabványok elıírásainak megfelelıen.
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A szerzıdött mennyiség várhatóan 1.300 MWh/év, melynek megoszlását az 1. sz.
melléklet tartalmazza. A Kereskedı kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli
hálózat. A szerzıdés szerinti teljesítés akkor következik be, ha Fogyasztó számára
a szerzıdés szerinti, általa igényelt villamosenergia az átviteli hálózaton a
rendelkezésére áll. A villamosenergia elosztása (eljuttatása) az átviteli hálózaton a
Fogyasztó csatlakozási pontjára a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek)
feladata és felelıssége.
2.2. A Fogyasztó vállalja, hogy az elızı pont szerint átadott villamosenergiát átveszi
(a továbbiakban átadott villamosenergia), és annak jelen szerzıdés szerinti energia
díját a Kereskedı számára a szerzıdés rendelkezései szerint megfizeti.
3. Mennyiségi elszámolás
3.1. A tárgyhónapban az elfogyasztott villamosenergia mennyiségére vonatkozó
adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes méri és továbbítja a
Kereskedınek.
3.2. A Kereskedı és a Fogyasztó közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes által
közölt lemérési adaton alapul, a felek ezt tekintik az átadott villamosenergiának.
4. Az átadott villamosenergia díja
4.1. Energiadíj: …………. HUF/KWh + energiaadó + áfa
(az 2. sz. mellékletben részletezettek szerint)
4.2. Az általános rendszerhasználati díjat a Fogyasztó közvetlenül fizeti meg a
területileg illetékes elosztói engedélyes(ek) részére.
5. Számlázás, fizetési feltételek
5.1. Kereskedı a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig jogosult a jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével kiállított számla benyújtására.
5.2. A számlázás az 2. sz. mellékletben rögzített számítási metodikával HUF-ban
történik.
5.3. Fogyasztó a számla ellenértékét 30 napon belül a számlán feltüntetett
bankszámlára történı utalással egyenlíti ki. A fizetési határidı 30 nap. Ennél
kedvezıbb ajánlat tehetı.
5.4. Késedelmes fizetés esetén Kereskedı a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi
kamatot jogosult Fogyasztó felé kiszámlázni.
6. A felek együttmőködése, kapcsolattartás
6.1. Az Elosztói Engedélyes(ek) tervszerő megelızı karbantartásainak kapcsán a
kereskedı a fogyasztó külön kérésére közremőködik a Fogyasztó és a területileg
illetékes Elosztói Engedélyes(ek) közötti tárgyalások során.
6.2. Fogyasztó adatszolgáltatási kötelezettségeit ezen szerzıdés 3. sz. melléklete
tartalmazza.
6.3. A felek értesítéseiket lehetıleg e-mailben, vagy telefaxon juttatják el egymásnak.
6.4. Kapcsolattartásra kijelöltek
Kereskedı részérıl
Név:
E-mail:
Telefonszám:
Fax szám:
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Hideg Árpád
beszerzes@vk-keszthely.hu
83/311-060 / 2200 mellék
83/314-221

7. Hibás teljesítés, meghiúsulás
7.1. A hibás teljesítési kötbér mértéke az érintett bruttó szerzıdéses érték 10%-a.
7.2. Meghiúsulási kötbér a le nem szállított mennyiség nettó vételárának 10%-a.
7.3. A Fogyasztó túl- illetve alulhasználat miatt kötbér fizetésére csak abban az esetben
köteles, ha annak mértéke a szerzıdött villamosenergia mennyiséget +/- 20%-al
meghaladja. Összege …. Ft/KWh.
8. Szerzıdés idıtartama és megszőnése
8.1. Ezen szerzıdés határozott idıtartamra jön létre, melynek kezdı idıpontja
2010. április hó 1. napján 0000 óra és 2011. március hó 31. napján 2400 órakor ér
véget.
8.2. Ezen szerzıdés megszőnik
 a lejártának idıpontjában automatikusan, vagy
 rendkívüli felmondás esetén (a rendkívüli felmondási idı mindkét fél
részérıl 30 nap).
8.3. Rendkívüli felmondási ok
 a Kereskedı részérıl, ha a Fogyasztó fizetési kötelezettségének éven belül 2
alkalommal írásbeli felszólítás ellenére sem tesz 30 napon belül eleget,
 a Fogyasztó részérıl, ha a szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy
nem szerzıdésszerően teljesíti és ezzel veszélyezteti a Fogyasztó
alaptevékenységét.
8.4. A szerzıdés bármely okból történı lejártát megelızıen legkésıbb 30 nappal a
Fogyasztó köteles jelezni a Kereskedı felé a mérlegkörbıl való kilépésének
szándékát.
9. Vegyes rendelkezések
9.1. A Kereskedınek a Magyar Energia Hivatal által elfogadott üzletszabályzata ezen
szerzıdésnek 4. sz. melléklete, azzal, hogy az általános szerzıdési feltételek ezen
szerzıdés kiegészítését szolgálják és azzal ellentétesek nem lehetnek.
Kereskedı köteles az ÁSZF megváltozásáról a Fogyasztót írásban értesíteni
9.2. Kereskedı kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés teljesítése céljából e
szerzıdésen alapuló szerzıdéseibe saját magára vonatkozó kötelezettségként
vállalja a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdése, és a 306/A§ (1) és (5) bekezdése szerinti
elıírások érvényesítését [Kbt. 70.§ (1) bekezdés].
9.3. A szerzıdés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Fogyasztó hozzájárulása
nélkül nem adható át harmadik személynek.
9.4. A szerzıdést érintı kérdésekben kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerően
aláírt levél.
9.5. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. elıírásai az
irányadók.
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9.6. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerzıdés (mellékletek
nélkül) nyilvános, abba bárki betekinthet. Fogyasztó a megkötött szerzıdést
honlapján a bt. 17. § (1) bekezdés d) pontja alapján közzéteszi.
9.7. Az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII.
Törvény 36/A §-ában foglalt rendelkezések betartásával kerülhet sor. Kereskedı
tájékoztatást tudomásul veszi és vállalja, hogy a hivatkozott jogszabály szerint jár
el.
9.8. A Kbt. 99. § (1) bekezdése és a 305. § (4) bekezdése alapján Fogyasztó
felhatalmazza Kereskedıt, amennyiben szerzıdésszerő teljesítése ellenére jelen
szerzıdés 5.3. pontja szerinti határidıben nem fizeti meg az 5.1. pont szerinti
energia díjat, úgy azt Kereskedı Fogyasztó költségvetési elszámolási számlája
terhére beszedési megbízás benyújtásával érvényesítheti. A felhatalmazó levél
ezen szerzıdés 5. sz. melléklete
9.9. A szerzıdés teljesítésébıl eredı bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik
békés úton rendezni, a Kbt. 316.§ (2) bekezdése szerinti jogvita tekintetében – a
pertárgy értékétıl függıen – alávetik magukat a Keszthelyi Városi Bíróság, ill. a
Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
9.10. Ezen szerzıdés 4 eredeti példányban készült, melybıl 2-2 példány illeti a szerzıdı
feleket.
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12. sz. dokumentum

AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVELMÉNYEK
12.1. Ezen dokumentáció tartalomjegyzékében megadott sorrendet ajánlatának
összeállításakor kérjük szíveskedjen betartani oly módon, hogy elıször a saját, majd
az alvállalkozó dokumentumait helyezi el ajánlatában.
Azokat a dokumentumokat, melyben az Ajánlattevınek nyilatkozatot kell tennie,
vagy igazolást csatolnia – ha adatot nem közöl – áthúzva és szignálva kell az
ajánlatban szerepeltetni, „nem alkalmazható” jelöléssel.
Mindazon nyilatkozatok vonatkozásában, melyekhez Ajánlatkérı mintát adott a
minta felhasználásával kell benyújtani.
Amikor ajánlatát összeállította az egyes lapokat folyamatosan növekvı sorszámmal
és minden olyan oldalt, amely írást, vagy írásjelet tartalmaz szignójával és
tartalomjegyzékkel – amely tartalmazza a lapszámozást – is ellátni, majd összefőzni
szíveskedjék. Ajánlattevınek ajánlatában az általa benyújtott dokumentumokat,
iratokat nem bontható kötésben kell összefőzni. A kötés akkor minısül „nem
bonthatónak” ha roncsolás nélkül az ajánlatból lap nem távolítható el, illetve abba
laproncsolás nélkül utólag nem illeszthetı. Pl. spirálozás mellett zsineggel átfőzés és
a zsineg mindkét végének az ajánlat lapjához való leragasztása, a leragasztott
felületre pedig pecsét nyomása.
12.2. Az ajánlatot 2 példányban (a kötelezı mellékletekkel felszerelve), példányonként
azonos tartalommal kell benyújtani. Az elsı pld. az „Eredeti” ajánlat, e minıségét az
ajánlatnak ezen a példányán fel kell tüntetni. A másik példány az elsırıl készült
másolat, melyeken fel kell tüntetni a „Másolat” jelzést. Amennyiben ilyen jelölést az
ajánlat nem tartalmaz, ajánlatkérı egy tetszıleges példányt kiválaszt és azt
eredetinek minısíti. Az eredeti felirattal ellátott példány tekintendı a hivatalos
ajánlatnak, és a példányok közötti esetleges eltérés esetén az az irányadó.
12.3. Az ajánlatot kettıs csomagolással kell ellátni. A belsı csomagoláson eredeti
példány, vagy másolati példány jelölés szerepeljen. A külsı csomagoláson fel kell
tüntetni a következı szöveget: „Városi Kórház Keszthely részére villamosenergia
beszerzése tárgyban”. „Nem felbontandó 2010. január hó 12. napján 1000 óráig”
jelzést, továbbá az „Ajánlattevı nevét és címét”.
Ha a csomagoláson az elıbbi szöveg nem kerül feltüntetésre, akkor ajánlatkérı nem
vállal semmiféle felelısséget az ajánlat idı elıtti felbontásáért, az ajánlat ebbıl
adódó érvénytelenségéért.
12.4. A személyesen benyújtott ajánlatokról ajánlatkérı átvételi elismervényt ad, a postán
elküldött ajánlatnak az ajánlattételi határidıig kell megérkeznie az ajánlatkérıhöz. A
postai kézbesítés esetleges késedelme, illetve a postai küldemény esetleges
elvesztése az ajánlattevı kockázata.
12.5. Ha valamely tanúsítvány, igazolás benyújtásánál Ajánlatkérı azt írta elı, hogy az
teljesíthetı az eredeti irat, vagy közjegyzı által hitelesített másolat csatolásával
Ajánlattevı választására van bízva, hogy eredeti iratot, vagy közjegyzı által
hitelesített iratot csatol. Abban az esetben, ha eredeti iratot csatol nincsen mód és
lehetıség arra, hogy az eljárás lezárását követıen az eredeti iratot visszakérje.
Ajánlatkérı ugyanis nem jogosult az irat hitelesítésének elvégzésére. Hitelesítésre
általánosságban a közjegyzık jogosultak, bizonyos igazolások tekintetében pedig a
kiállító hatóság.
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13. sz. dokumentum

AJÁNLATKÉRİ ELJÁRÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE

13.1.

Az ajánlattételi felhívással, a dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket Ajánlattevık
2010. január hó 6. napján 1400 óráig tehetik fel írásban az ajánlattételi felhívás A.
mellékletében megjelölt címre elküldve.

13.2.

A 13.2. pontban írt kérdésfeltevésre Ajánlatkérı a választ 2010. január hó 8. napján
1800 óráig mindazoknak megküldi, akik a dokumentációt megvásárolták, illetve
rendelkezésére bocsátja mindazoknak, akik a dokumentációt késıbbi idıpontban
vásárolják meg a dokumentáció átadásával egyidejőleg.

13.3.

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Magyar nyelven történik az eljárás
vezetése, jegyzıkönyvezése, dokumentálása.
Ajánlattevınek minden idegen nyelvő nyilatkozatot, hatósági igazolást, okiratot
hitelesített magyar fordításban is az ajánlathoz kell csatolnia. Tájékoztatásul
Magyarországon hiteles fordítás készítésére a 24/1986 (VI.26.) MT és a 7/1986 IM
rendelet alapján az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Iroda Zrt., az arra
jogosítvánnyal rendelkezı közjegyzı, valamint a külképviseleti hatóságok
jogosultak.

13.4.

Ajánlatkérı az ajánlatokat az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában, az
Ajánlattevık képviselıinek jelenlétében bontja fel.
A bontásról jegyzıkönyv készül, melyet a megjelent ajánlattevık a jegyzıkönyv
lezárását követıen átvehetnek, a meg nem jelenteknek ajánlatkérı 2 napon belül
telefaxon megküldi.

13.5.

A határidın túl érkezett ajánlatot ajánlatkérı átveszi a csomagoláson feltüntetve az
átvétel idıpontját. Az ajánlat bontását azonban nem végzi el. Bontatlan csomagot az
eljárással kapcsolatban keletkezett iratok közt megırzi.

13.6.

Ajánlatkérı a bontást követıen megvizsgálja, hogy az ajánlattevı alkalmas-e a
szerzıdés teljesítésére és egyéb szempontból is érvényes-e az ajánlata. Ajánlatkérı
felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 83.§-ának alkalmazásával
hiánypótlásra teljes körben lehetıséget biztosít, az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának kivételével.

13.7.

Amennyiben az ajánlat számítási hibát tartalmaz, úgy ajánlatkérı azt a Kbt. 84.§-a
szerint kijavítja, e tényrıl a többi ajánlattevıt is egyidejőleg írásban tájékoztatja.

13.8.

Ha az ajánlat a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre, illetıleg az ajánlati
felhívásban vagy a dokumentációban elıírt egyéb iratokra vonatkozóan nem
egyértelmő kijelentést, nyilatkozatot, igazolást tartalmaz, úgy ajánlatkérı a Kbt.
85.§-a szerint felvilágosítást kér az ajánlattevıtıl a többi ajánlattevı egyidejő
írásbeli értesítése mellett.
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8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

13.9.

„villamosenergia beszerzése”

Ajánlatkérı az ajánlatok értékelését az ajánlattételi felhívás V.3.5.1., valamint a
V.3.5.2. pontjában írtak szerint végzi el.

13.10. Ajánlatkérı az eljárás eredményét 2010. január hó 20. napján 1000 órakor hirdet ki,
melyre ajánlattevıket ezennel meghívja. Az eredményhirdetésrıl jegyzıkönyv
készül, melyet az összegzéssel együtt a jelen lévı ajánlattevıknek átad, a meg nem
jelenteknek a Kbt. 96.§ (2) bekezdése alapján megküldi.
13.11. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás nyertesével köti meg a szerzıdést az ajánlattételi
felhívás V.3.2. pontjában írt idıpontban és helyen (2010. február hó 15. napja 1000
óra).
13.12. Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás nyertesének visszalépése
esetén a következı legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıvel kösse meg a
szerzıdést, amennyiben ezt az eredményhirdetésen kihirdeti.
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