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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Alulírott Szentgyörgyi Szilvia mint Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, 

Szabadság tér 4-6.) Ajánlatkérő közbeszerzési megbízottjának a Projektfelügyelet - Országos 

Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.-nek a közbeszerzési szakértője, az Ajánlatkérő 

által meghirdetett „Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város 

közvilágításához villamos energia beszerzése - 2017” megnevezésű közbeszerzési eljárásban 

2017. szeptember 13. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti megkereséssel kapcsolatban 

- a kérdések sorrendjét követve - az alábbiakról tájékoztatom. 

 

1.) „Ajánlati felhívás II.2.7 pont: „Az Ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 

megelőzően a nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a 

szerződést – a további rendelkezések változatlan hagyása mellett – legfeljebb hat 

hónappal meghosszabbítani, amennyiben az opció mennyiségét a szerződés időtartama 

alatt nem vette igénybe.” 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen meghatározni, hogy mennyi idővel a szerződés lejártát 

megelőzően fogja közölni a szerződés meghosszabbítási szándékát. Továbbá kérjük 

megerősíteni, hogy a szerződés a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt) 

elfogyasztásáig, de maximum hat hónapig hosszabbítható meg.” 

 

 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítási szándékát a határozott 

időtartam lejártát megelőző 30 nappal megelőzően közli, melyre figyelemmel a 

szerződéstervezeteket módosította. 

 

Az Ajánlatkérő megerősíti - ahogyan azt egyébként a közbeszerzési 

dokumentumok is tartalmazzák-, hogy a szerződés a szerződéses maximális 

mennyiség (opcióval növelt) elfogyasztásáig, de maximum hat hónapig 

hosszabbítható meg. 

 

2.) „Szerződéstervezetek 2. pont: „A szerződött villamosenergia igény a 3./ pontban 

megjelölt időtartamra összesen…………………. kWh, melytől a tényleges igénybevétel 

+ 40 %-kal eltérhet(opció).” 

Ajánlatkérő a szerződéses mennyiségnél kevesebb, illetve a szerződéses mennyiség 

+40%-át meghaladó vételezés esetére nem határozta meg a kötbér/pótdíj mértékét. 

Kérjük Ajánlatkérő a fenti eltérések esetén alkalmazandó kötbér/pótdíj mértékét 

szíveskedjen meghatározni.” 

 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő nem kíván az alul, illetve a felülvételezés esetére 

kötbért/pótdíjat meghatározni. 

 

3.) „Szerződéstervezet I. rész 18.8 pont, és II. rész 19.8 pont: „A felek rögzítik, hogy a 

Kereskedő Általános Szerződési Feltételeit nem alkalmazzák.” 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy a szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben alkalmazhatók a Kereskedő Általános Szerződési Feltételei (pl. 



Ajánlatkérő nem szerződésszerű teljesítése esetén alkalmazandó kikapcsolás, vagy 

szerződés megszüntetése).” 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kereskedő 

Általános Szerződési Feltételeit tekinti irányadónak. A szerződéseket ennek 

megfelelően módosítja. 

 

4.) „Szerződéstervezet II. rész 17.1 pont: „A hálózati engedélyes számla az alábbiakat 

tartalmazza…” 

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy a II. rész tekintetében a 

rendszerhasználati díjakat nem Ajánlattevőn keresztül, hanem közvetlenül fizeti meg a 

hálózati engedélyes felé. Amennyiben nem közvetlenül fizeti meg, kérjük megerősíteni, 

hogy Ajánlattevő jogosult egy számlában feltüntetni a villamosenergia díját és a 

rendszerhasználati díjakat.” 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a rendszerhasználati díjakat az 

Ajánlattevőn keresztül kívánja megfizetni, azaz az Ajánlattevő jogosult egy 

számlában feltüntetni a villamosenergia díját és a rendszerhasználati díjakat is. 

 

5.) „Jogszabályváltozás miatt kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a szerződésben szereplő 

energiaadót jövedéki adóra módosítani.” 

 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő a szerződést a jogszabályváltozásra figyelemmel 

módosította, az energiaadót jövedéki adóra módosította. 

 

6.) „A „fogyasztási adatok” Excel táblában a Városüzemeltetésnél szereplő mennyiség 

nem egyezik meg az „Összesítés” munkalapon található mennyiséggel. 

Kérjük ajánlatkérő szíveskedjen az ellentmondást feloldani.” 

 

VÁLASZ: Ajánlattevő az ellentmondás feloldása tárgyában úgy nyilatkozik, hogy 

a „Fogyasztási adatok” excel táblában a Városüzemeltetési Zrt. adatai a  helyesek, 

azaz a 4.637.487 kWh. A helyes összeg az Összesítés munkalapon korrigálásra 

került. 

 

Gödöllő, 2017. szeptember 25. 

 

Tisztelettel: 

 

Szentgyörgyi Szilvia közbeszerzési szakértő 

Projektfelügyelet Kft.  
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