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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295189-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Orosháza: Villamos energia
2016/S 164-295189

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 140-252735)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Orosháza Város Önkormányzata
AK15762
Szabadság tér 4–6.
Orosháza
5900
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Edina, jogi előadó
Telefon:  +36 68413022
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu 
Fax:  +36 68411545
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oroshaza.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Villamosenergia beszerzése – intézmények részére.
Hivatkozási szám: 1. részajánlati kör

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Orosháza Város Intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához villamosenergia
beszerzése – 2016.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

25/08/2016
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 140-252735

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
(...)
1. részajánlati kör: Orosháza Város fenntartásában működő intézmények – 91 db fogyasztási hely –
villamosenergiával való ellátása;
(...)
Helyesen:
(...)
1. részajánlati kör: Orosháza Város fenntartásában működő intézmények – 100 db fogyasztási hely –
villamosenergiával való ellátása;
(...)
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 01/09/2016
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 05/09/2016
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartalma:
A következő helyett:
Dátum: 03/10/2016
Helyesen:
Dátum: 05/10/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 01/09/2016
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 05/09/2016
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Helyesen:
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia adásvételi szerződés szerint szállított villamos energia
ellenértékeként fizetendő tiszta áramdíjas energiadíjat, a menetrendadás költségét,a szerződés teljesítése
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során nyújtott tanácsadás,illetve menedzselés díját,a számlázási költséget, az aktív villamos energia
szolgáltatásának költségét, a kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági
díjat, valamint a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit. Az ár nem tartalmazza a
rendszerhasználati díjakat, a Vet. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket (ideértve KÁT pénzeszköz
költségét), az energiaadót, az ÁFA-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb
adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyeket Ajánlatkérő – a vonatkozó jogszabályok által
lehetővé tett módon és mértékben – köteles megfizetni.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi.

VII.2) További információk:
Az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 9.1.C alpontja illetőleg, a szerződéstervezet árra
vonatkozó rendelkezései módosulnak. A módosítások mindkét részajánlati körre vonatkoznak.
A műszaki mellékletet képező Excel tábla kiegészült.


