
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A beszerzés tárgya, mennyisége 
A BVK Holding Zrt. és az irányítása alá tartozó, valamint a beszerzéshez csatlakozó 
társaságok közös közbeszerzési eljárásban tervezik kielégíteni a 2014.01.01 00:00 CET - 
2014.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozó általános felhasználású villamos energia 
beszerzési igényüket. 
 
Ajánlattevő feladata, hogy felmérje az érintett társaságok fogyasztási szokásait és 
nagyságrendjét, valamint a piaci helyzetet, és ennek alapján javaslatot tegyen arra, hogy 
mely társaságok számára előnyös mind energetikai, mind üzleti szempontból egy közös 
közbeszerzési eljárásban való részvétel. 
 
A vizsgálatot az alábbi társaságokra vonatkozóan kell elvégezni: 

 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.,  

 BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.,  

 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., 

 Főkert Nonprofit Zrt.,  

 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,  

 FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.,  

 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.,  

 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.,  

 Tettye Forrásház Pécsi Városi Vízközmű Üzemeltetési Zrt.,  

 Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.,  

 Érd és Térsége Regionális Vízközmű Kft.,  

 Szegedi Vízmű Zrt. 

 Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.,  

 Fővárosi Vízművek Zrt., 

 Budapesti Közlekedési Zrt., 

 BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
 
A feladat elvégzéséhez ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg a nyertes ajánlattevő 
rendelkezésére bocsátja az érintett társaságok villamosenergia számláit. 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nem 
rendelkezik legalább 1 fő energetikusi (vagy releváns műszaki) végzettséggel rendelkező 
energetikai szakemberrel, aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik, és közreműködött 
legalább egy olyan beszerzési eljárásban, amely legalább 36.000.000 kWh villamosenergia 
beszerzésére irányult. Az alkalmasság megítélésénél előnyt élvez az az ajánlattevő, amely 
a teljesítésbe olyan szakembert von be, aki a fenti tapasztalatát csoportos közbeszerzési 
eljárásban való közreműködéssel szerezte. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a teljesítés során igénybe venni kívánt 
szakembereket, azok önéletrajzának csatolásával. Az önéletrajzban be kell mutatni a 
szakembert oly módon, hogy abból megállapítható legyen végzettsége, képzettsége és 
szakmai tapasztalata, illetve csatolnia kell a bemutatott szakemberek rendelkezésre állási 
nyilatkozatát. 



 
 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, a megbízás teljesítése során folyamatosan 
Ajánlatkérő rendelkezésére állnak majd a fenti előírásoknak megfelelő szaktudással 
rendelkező szakemberek. 
 
Amennyiben ajánlattevő a benyújtott ajánlat(ok) alapján nem tud egyértelműen határozni 
az ajánlattevő(k) alkalmassága tekintetében, úgy egy alkalommal prezentáció 
megtartására kérheti fel ajánlattevő(ke)t, melynek során a közösen eljáró ajánlatkérők 
kérdéseket tehetnek fel ajánlattevő szakmai alkalmasságával, illetve a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban. Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati ár 
módosítására azonban nincsen lehetőség. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére 
havonta utólag kerül sor átutalással a teljesítésigazolást követően kiállított számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés 
pénzneme a forint. 
 
Az ajánlat benyújtásának határideje:  
2013. június 21. napja, 16.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, lezárt 
csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati példányban 
kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolati" 
példány. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések esetén az eredeti ajánlatban 
foglaltak az irányadók. Az ajánlat egy példányát elektronikus úton (e-mailben) nem 
szerkeszthető formátumban (pl. PDF) el kell juttatni Ajánlatkérőhöz a fenti határidőig. Az 
ajánlatok papír alapú példányát elegendő az ajánlattételi határidő napján postára adni vagy 
ajánlatkérő kapcsolattartója számára személyesen benyújtani. 
 
Az ajánlatnak minimálisan a következő iratokat kell tartalmaznia: 

 az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerinti felolvasólapot; 

 az alkalmasság igazolására szolgáló iratokat; 

 átláthatósági nyilatkozatot (2. sz. melléklet) 

 a szerződéstervezettel (3. sz. melléklet) kapcsolatos módosítási javaslatokat, 
korrektúrával megjelölve (a javaslatokat Ajánlatkérő megfontolja, azonban nem 
köteles azokat elfogadni); 

 a feladat végrehajtásához ajánlattevő által igényelt adatok, illetve információk 
meghatározását. 

 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a 
költségekkel kapcsolatban. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. június 24. 
 
A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 5 munkanap 
 



 
 

II. Pályázat eredménye: 

Ajánlatkérő 2013. június 17. napján kelt ajánlattételi felhívását visszavonta. 
 

III. Indoklás: 
 

A tárgybeli versenyeztetési eljárás vonatkozásában beállt a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya, így ajánlatkérőnek nem állt módjában 
ajánlatokat elfogadni, ezért az ajánlattételi felhívás visszavonása mellett döntött. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2013. június 20. 

 


