4.1. sz. melléklet
Műszaki leírás
1.Ajánlatkérő
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást más ajánlatkérők nevében folytatja le.
Az ajánlatkérői konzorcium tagjai:
Szerződő fél

Székhelye

Budapesti Corvinus Egyetem

1093 Budapest, Fővám tér 8.

Budapesti Gazdasági Főiskola

1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Dunaújvárosi Főiskola

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.

GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

2100. Gödöllő Páter Károly u 1.

Kecskeméti Főiskola

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Kodolányi János Főiskola

8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.

Kodolányi János Középiskola

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 0001

Magyar Képzőművészeti Egyetem

1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

Nereus Park Hotel Kft

8220 Balatonalmádi Lóczy Lajos tér 3.

Nyíregyházi Főiskola

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Óbudai Egyetem

1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Pannon Egyetem

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.

Szent István Egyetem

2100. Gödöllő Páter Károly u 1.

Szent István Egyetem Nonprofit Kft.

5540 Szarvas Szabadság u. 1-3

Szolnoki Főiskola

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Tiszaliget Kft.

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 1.

2.Az ajánlattételre jogosult kereskedők
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kibocsátott villamos energia kereskedői
engedéllyel rendelkező kereskedők, akik a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját átvették.

3.A beszerzése tárgya, mennyisége és minősége, a felhasználási helyek
3.1. A beszerzés tárgya
Villamos energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2016. 01. 01. 00:00 CET - 2016. 12. 31. 24:00 CET
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
3.2. A beszerzés mennyisége
Szerződött mennyiség: 28 429 362 kWh / 12 hónap
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Az ajánlatkérői konzorcium tagjai a megadott mennyiségtől + 50 %-ban pótdíjmentesen
eltérhetnek.

4.Feltételek
4.1. Szerződés, szerződés típusa
Teljes ellátás alapú, menetrend nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés.
A szerződést az ajánlatkérői konzorcium tagjai külön-külön kötik meg.
4.2. A teljesítés helye:
A magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózatába történő betáplálás.

5. Ajánlati ár, fizetési feltételek, számlázás, pótdíjak
5.1. Ajánlati ár:
Feltétel nélküli nettó energia fix díj az összes telephelyre – HUF/kWh
Az ajánlati ár tartalmazza: A villamos energia díját és a kiegyenlítő energia költségét, a
határkeresztezési díjat, a mérlegköri tagsági díjat.
Az ajánlati ár nem tartalmazza:
A rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az
ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket,
díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban
meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia
termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően
megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
A fogyasztáshoz tartozó KÁT elszámolása havonta, a MAVIR Zrt. által az adott hónapra közzétett
paraméterek (részarány és átvevői elszámolási ár) alapján történik, a fogyasztás elszámolásával
megegyező kondíciókkal.

5.2. Fizetési feltételek, számlázás:
Havonta egy alkalommal a számla kézhezvételtől számított 20. napig.

5.3. Számlafizető:
Részletezve a 3. sz. melléklet „Műszaki adatlap” szerint.

5.4. Pótdíjak:
Alulvételezés esetén az Ajánlatkérőként szerződő félnek a szerződés szerinti mennyiségből át nem vett
mennyiség Eladó által megajánlott nettó energiadíj egységárát meg kell fizetnie, kivéve, ha az
alulvételezés oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely Eladónak felróható.
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Felülvételezés esetén az Ajánlatkérőként szerződő félnek a szerződés szerinti időszak maximum
mennyiséget (szerződött mennyiség + 50%-ot) meghaladó mennyiségre a szerződés szerinti Eladó által
megajánlott nettó energiadíj egységáron felül plusz 10 % felárat (pótdíj) kell fizetnie, kivéve, ha a
felülvételezés oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely Eladónak felróható.
Az alul-, és felülvételezésből eredő pótdíj elszámolása a 2016. január 1. 00:00 CET – 2016. december
31. 24:00 CET időszakban történik és a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérőként szereplő
felhasználók által együttesen szerződött összes mennyiségre vonatkozóan értelmezendő.
Ajánlatkérők (Konzorciumi tagok) által fizetendő pótdíjak számítása:
Ha a Konzorcium bármelyik tagjának alul- vagy felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettsége
keletkezik az egyedi szerződésében rögzített éves mennyiséghez képest, de a Konzorcium tagjai
együttesen a szerződött összes mennyiséget és megengedett mennyiségi eltérését (28 429 362 kWh +
50%) tekintve az alul- vagy felülvételezés esete nem áll fenn – vagyis a Konzorcium összesített
fogyasztása eléri az összesített szerződéses mennyiséget (28 429 362 kWh), de nem haladja meg az
összesített maximális mennyiséget (28 429 362 kWh + 50%) –, akkor a Konzorciumi tag mentesül alulvagy felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség alól.
Amennyiben a Konzorcium tagjai által együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve az alul- vagy
felülvételezés esete fennáll – vagyis a Konzorcium tagjainak összes fogyasztása nem éri el az összesített
szerződéses mennyiséget, vagy meghaladja az összesített maximális mennyiséget –, akkor kizárólag azt
a Konzorcium tagot terheli az alul- vagy felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség, akinél az
alul- vagy felülvételezés történt.
Az alul-, illetve felülvételezési pótdíjjal érintett Konzorciumi tagoknak olyan arányban kell a díjat
megfizetni, ahogyan az adott tag alul- vagy felülvételezése az összes tag tényleges (portfólió hatás
nélkül számított) alul- vagy felülvételezéshez aránylik.
Az alul-, illetve felülvételezéssel nem érintett Konzorciumi tagot alul- és felülvételezésből eredő
pótdíjfizetési kötelezettség ez esetben nem terheli.

6.Ajánlati kötöttség
Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával vállalják, hogy ajánlatuk kötelező érvényű, és az ajánlattételt követően
30 napig ajánlati kötöttség terheli őket. A nyertes ajánlattevő és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlattevő számára az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontjától az ajánlati
kötöttség 30 nappal meghosszabbodik, figyelemmel a Kbt. 124.§ (5) bekezdésére.

7. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések
Ajánlattevők az ajánlati felhívással kapcsolatos kérdéseiket – a Kbt. 45. §-ban foglalt rendelkezések alapján
– telefaxon a +36 1 / 877 6275 számra és e-mailben dr. Bárczi Péter részére címezve a
kozbeszerzes@sourcing.hu e-mail címre küldhetik meg.
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