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2021. november 25-én, csütörtökön 13:30 órakor
kezdődő soron kívüli ülésére, a Városháza Vitéz Váry József termébe
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)


Napirend:
1. „Orvosi ügyelet 2021.”
2. Villamosenergia beszerzés 2022-2023.
3. Bejelentések

Kérem, az ülésen szíveskedjen részt venni.
Gyomaendrőd, 2021-11-24
Gózan Sándor s.k.
Bizottsági elnök



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2021. november 25.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Orvosi ügyelet 2021”
Pap-Szabó Katalin jegyző
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2021. szeptember 22. napján közbeszerzési eljárást indított
„Orvosi ügyelet 2021” tárgyban, 20 hónapos szolgáltatási időszakra vonatkozóan. Az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) lebonyolított eljárás ajánlattételi határideje
2021. november 08. 9:00 óra volt.
Az ajánlattételi felhívásra az előírt határidőre egy ajánlat érkezett:
Ajánlattevő: Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8. Ajánlati ár:
Kiegészítő finanszírozási díj 7.198.000,- forint/hónap.

Az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár alapján a 20 hónapos szerződéses időszakra
tekintettel nettó 143.960.000,- Ft összegű becsült értéket eredményezne, mely összeg
meghaladja az uniós közbeszerzési értékhatárt (68.171.840,- Ft).
A közbeszerzési bíráló bizottság az ajánlat áttekintését követően a következő megállapítást tette:
„A bírálóbizottság a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által „Orvosi ügyelet 2021”
tárgyában indított, a Kbt. Harmadik része 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban tett ajánlat értékelése alapján - a bizottsági munka eredményeként egyhangúan akként határozott, hogy javasolja az eljárást a Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján
eredménytelenné nyilvánítani, tekintettel arra, hogy az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket
meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem
lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a
szerződéses értéket határozta volna meg.”
A fentiekre tekintettel a Kbt. idézett kógens rendelkezése alapján az ajánlatkérő köteles az
eljárást eredménytelenné nyilvánítani, mivel az uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzések
esetén a Kbt. Második része szerinti szabályokat kell alkalmazni, a jelen eljárás viszont nemzeti
eljárásrendben – azaz a Kbt. Harmadik részében foglaltak szerint – került lefolytatásra.
A bíráló bizottság javaslata szerint az eljárást a Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján
eredménytelenné kell nyilvánítani.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"„Közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az „Orvosi ügyelet 2021.” elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt.
114. § (8) bekezdés alapján eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
2

Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Villamosenergia beszerzés 2022-223
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
A 2021. október 28-i ülésen elfogadásra került a 2022-2023 évre vonatkozó villamosenergia beszerzés ajánlattételi
felhívása.
Az ajánlattételi szakaszban vált ismertté az a tény, hogy a költségvetési szerveknek is lehetősége van az egyetemes
szolgáltatási körbe tartozni, így a jelenleg tapasztalható versenypiaci árak (megközelítőleg 50 Ft/ kWh,
rendszerhasználati díj nélkül) ismeretében egyértelművé vált, hogy a folyamatban lévő eljárás ebben a formában
hátrányos az Önkormányzat számára, mivel az egyetemes szolgáltatásban nettó 31,02 Ft/kWh (rendszerhasználati
díj nélkül) a központilag maximalizált ár.
A korábbi években a közbeszerzési eljárásokban ettől az ártól jóval kedvezőbb árakat kaptunk az ajánlatokban, így a
közbeszerzési eljárás mellőzésének nem volt oka.
Annak érdekében, hogy az intézményi fogyasztási helyeink egyetemes szolgáltatásba kerüljenek, a Bizottságnak a
mostani felhívást vissza kell vonnia és jeleznünk kell a szerződéskötési szándékunkat a szolgáltatónak, ezáltal az
intézmények önállóan szerződnek határozatlan időre a szolgáltatóval.
Az Önkormányzati fogyasztás esetében a közvilágítás miatt a fogyasztásunk költsége az egyetemes díjjal kalkulálva
is meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért sajnos jogszabályi kötelezettségünk új közbeszerzési eljárást kiírni,
mivel az éves fogyasztásunk becsült értéke 35,5 millió forint.
A jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy az ajánlatok értékelése során érvénytelennek nyilvánítható lehet az az
ajánlat ami az egyetemes szolgáltatási árnál magasabb ajánlati árat tartalmaz, ezáltal is „kényszeríthető” az
ajánlattevő a jogszabályban maximalizált egyetemes szolgáltatási ár megajánlására.
A fentieket összefoglalva a Bizottságnak három témakörben kell döntenie:
1. döntés a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás visszavonásáról
2. döntés arról, hogy az intézmények esetében új közbeszerzési eljárás kiírására nem kerül sor
3. döntés arról, hogy az Önkormányzat esetében új közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra
A Bíráló Bizottság a Bizottsági ülést megelőzően tárgyalja az új felhívást, ezért amennyiben a mellékletben szereplő
felhíváson változtatás történik akkor az a Bizottsági ülésen kerül ismertetésre.
Kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
1. döntési javaslat
"Ajánlati felhívás visszavonása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a Közbeszerzési Értesítőben 21598/2021 KÉ szám alatt 2021. november 8-án megjelent
ajánlati felhívást visszavonja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Döntés az intézményi beszerzésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményei esetében nem indít új
közbeszerzési eljárást villamosenergia beszerzés tárgyában.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Ajánlati felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint felhasználó által fogyasztott villamosenergia
beszerzésére új közbeszerzési eljárást ír ki, melynek ajánlati felhívását elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001543292021
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Villamos energia beszerzés 2022

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

HU332

Postai irányítószám:

Pardi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

15725527204

Nemzeti azonosítószám

Selyem Út 124

Postai cím:
Város:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

varosuzem@gyomaendrod.hu

Telefon:

5500

Ország:

Magyarország

László
+36 66581232

+36 66283288

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Varga Imre

Postai cím:

Kinizsi Utca 13

Város:

Békéscsaba

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

iroda@drvargaimre.hu

44584162204

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Varga
Telefon:

Postai irányítószám:

5600

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66444568

Fax:

+36 66444568

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR001543292021

2021.11.23 15:38:37

I.2) Közös közbeszerzés
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001543292021/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001543292021/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás
EKR001543292021

Nem

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Villamos energia beszerzés 2022
EKR001543292021

II.1.2) Fő CPV-kód:
09310000-5

Árubeszerzés

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Villamos energia adás-vételi szerződés Gyomaendrőd Város Önkormányzat és Intézményei részére (1. rész), valamint közvilágítás
villamos energia igényének biztosítása Gyomaendrőd közvilágítási hálózatán (2. rész) a 2022.01.01. - 2022.12.31. közötti időszakra
vonatkozóan.
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételére lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Villamos energia Ajánlatkérő)
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Villamos energia - Ajánlatkérő

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

A teljesítés helye:

Gyomaendrőd Város közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Villamos energia adás-vételi szerződés Gyomaendrőd Város Önkormányzat és Intézményei részére, a magyar villamos energia átviteli
hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia
beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 2022.01.01. (0:00) - 2022.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan,
menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adás-vételi szerződés keretében (ajánlattevő feladata a
szerződés alapján ajánlatkérő által megvásárolt villamos energiának az elosztói hálózatba való betáplálása). Az ajánlati ár nem

EKR001543292021

tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ban meghatározott pénzeszközöket, az általános forgalmi adót, a jövedéki adót,
KÁT pénzeszköz díját, a kedvezményes árú villamosenergia támogatási díját, a kapcsolt termelésszerkezeti átalakítás támogatási díját,
és egyéb adókat, valamint hatósági díjtételeket.
A szerződött villamos energia összmennyiség: 90.585 kWh /melytől Ajánlatkérő (Felhasználó) + 10% mennyiségben térítésmentesen
eltérhet (opció), ld. még II.2.10) pont/.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2022.01.01

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2022.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 10%-kal eltérhet, melyet ajánlatkérő szükség
szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.13) További információ:

EKR001543292021

Nem

II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Villamos energia Közvilágítás)
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Villamos energia - Közvilágítás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Gyomaendrőd Város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közvilágítás villamos energia igényének biztosítása adás-vételi szerződés keretében Gyomaendrőd közvilágítási hálózatán
(Gyomaendrőd Város közigazgatási területén), a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a
felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való
megvásárlása) 2022.01.01. (0:00) - 2022.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes
ellátásalapú villamos energia adás-vételi szerződés keretében (ajánlattevő feladata a szerződés alapján ajánlatkérő által megvásárolt
villamos energiának az elosztói hálózatba való betáplálása.) Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §ban meghatározott pénzeszközöket, az általános forgalmi adót, a jövedéki adót, KÁT pénzeszköz díját, a szénipari szerkezet átalakítás
támogatási díját, a kedvezményes árú villamosenergia támogatási díját, a kapcsolt termelésszerkezeti átalakítás támogatási díját, és
egyéb adókat, valamint hatósági díjtételeket.
A szerződött villamos energia összmennyiség: 570.808 kWh /melytől Ajánlatkérő (Felhasználó) + 10% mennyiségben térítésmentesen
eltérhet (opció), ld. még II.2.10) pont/.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2022.01.01

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2022.12.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:
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/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 10%-kal eltérhet, melyet ajánlatkérő szükség
szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:

III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben
a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. §
i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Az Alkr. 17. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kb. 69. (11a) bekezdésében, valamint a 35. § (2a) bekezdésben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. Az Alkr. 21. § (3) a) pontja alapján, részenként külön-külön Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező, legjelentősebb villamos energia
értékesítéseinek ismertetése. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél
megnevezését, címét, - az adásvétel tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, - az értékesítés megkezdésének és szerződésszerű teljesítésének időpontját (év/hó
/nap bontásban) - továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az M.
1. pont esetét az Alkr. 23. §-a szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az alkalmasság több szerződéssel is igazolható.
--------------------------------Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §-a szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt –
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem
rendelkezik az 1. rész vonatkozásában összesen legalább 60.000 kWh mennyiségű, a 2. rész vonatkozásában összesen legalább
400.000 kWh mennyiségű villamos energia szállítására vonatkozó referenciával. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén legalább
400.000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítéséről szóló referenciával kell rendelkezni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Kbt. 134. §-a szerinti biztosítékot nem ír elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes
számlák ellenértékét Felhasználó átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
bekezdéseinek és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően teljesíti. Irányadó a Ptk. 6:155. §,
6:186. §-a is. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A kifizetés rendje 1. rész:
Az elszámolási időszak fogyasztásának számlázása Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé havonta, a teljesítést követően egy
számlában történjen. A számla mellékletében az ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú, részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási
pontokra vonatkozó felhasználásról és költségekről.
A közbeszerzési dokumentum 1. sz. mellékletében jelzett eltérő fizetők esetén az elszámolási időszak fogyasztásának számlázása a
külön jelölt eltérő fizetők felé havonta, a teljesítést követően történjen, külön-külön számlán az eltérő fizetők felé.
A kifizetés rendje 2. rész:
Az elszámolási időszak fogyasztásának számlázása Ajánlatkérő felé havonta, a teljesítést követően egy számlában történik. A számla
mellékletében az ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú, részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó
felhasználásról és költségekről.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, ill. nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. (Kbt. 35. § (9) bek.)
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Nem

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(Ké-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő:

2021.12.09

09:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2021.12.09

Hely:

Kbt. 68. § (1b) szerint

11:00

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint

VI.1-3) Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Igen
2022

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

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
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Nem

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Nem

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
Rész száma:

1 - Villamos energia Ajánlatkérő

Érték ÁFA nélkül:

2 809 947

Pénznem:

HUF

Rész száma:

2 - Villamos energia Közvilágítás

Érték ÁFA nélkül:

17 706 464

Pénznem:

HUF

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.

Nem

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

Igen

VI.3.9) További információk:
1. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintájának)
egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban
szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy
gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az
ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati
példányát is csatolni kell az ajánlathoz. 2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. 3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4. Az ajánlathoz
csatolni kell az EKR rendszerben megadott minta szerinti nyilatkozatokat. Okirat csatolása esetén - külön megjelölés hiányában - pdf
fájformátumot kell alkalmazni. 5. Ajánlatkérő az Alkr. 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és igazolását az Alkr. 28. § (3)
bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az előírt alkalmassági feltételek
vonatkozásában. 6. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Varga Imre FAKSZ 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Tel.: +36 66444568; E-mail:
iroda@drvargaimre.hu, Lajstromszám: 00449 7. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján értékeli. Az ajánlatkérő
igényeinek a műszaki leírásban szereplő konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel
meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja. 8. A közbeszerzési dokumentum 1. számú mellékletében szereplő táblázat adatai alapján, az ajánlatkérő által
meghatározott minimum mennyiségek és az ajánlattevő által megadott egységárak szorzatának összegeként kérjük meghatározni az
árakat! A közbeszerzési dokumentum 1. sz. mellékletében szereplő táblázat nettó egységár és nettó összesen oszlopait kérjük
kitölteni, magyar forintban megadva! A felolvasó lapon az 1. rész tekintetében az 1. rész összesen nettó Ft árát, a 2. rész esetében a
2. rész összesen nettó Ft árát kérjük szerepeltetni. A megajánlott egységár az adott csatlakozási pontra érvényes kell, hogy legyen a
szerződés teljes időtartama alatt. A közbeszerzési dokumentumok 1. sz. mellékletét képező táblázatot kitöltve kérjük az ajánlathoz
csatolni, excel fájlformátumban. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát – a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 10. A
legalacsonyabb ár mint értékelési szempont alkalmazásának indokolása: ajánlatkérő igényeinek kizárólag a beszerzés tárgyaként
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. 11. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által kiadott villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó engedéllyel. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 12. Ajánlatkérő a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 50. § (4) bekezdése, valamint a 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 26/A. § (1) a) pont szerint jogosult egyetemes
fogyasztási áron szerződést kötni.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
Tárgy:

Bejelentések

