
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

!fJ g . számú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
az "Általános felhasználású villamos energia értél{esítése Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET~ 
2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátásalapú villamos energia 

kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításár61, az 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

Az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017.01. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szcrzödés 
keretében" tárgyú közbeszerzés! az Önkormányzat és telephelyei, a Polgármesteri Hi vata! és 
telephelyei, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és telephelyei, a kerületi óvodúk, a Búrka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ és telephelyei és a Kocsis Sándor Sportközpont és 
telephelyei fogyasztási helyeire írjuk ki. 

Az egyes felhasználási helyek határozott időtartamú villamosenergia-kereskedelmi szer:;~öd(·sl~ 
2016. december 31. napján 24:00 órakor lejár. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 0s 
intézményei a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
alanyi hatálya alá tartoznak, és a villamosenergia-beszerzés becsült értéke eléri a 
közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A közös 
közbeszerzési eljárás lefolytatása melletti érv, hogy az Önkormányzat és intézményei 
villamosenergia-szükségletének egy közbeszerzési eljárásban történő beszerzése csdén a 
nagyobb mennyiség (volumenhatás) miatt kedvezőbb ár érhető el. 

A várható költségek figyelembevételével a beszerzés nettó 62 651 136 Ft összcgü clözctcs;.;n 
becsült nettó értékkel kerül meghatározásra, amely alapján közbeszerzési eljárás lcfolytatús~l 
kötelező, hiszen a becsült érték meghaladja a nettó 8 millió Ft összegű közbeszcrL-ési 
értékhatárt 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a közbeszerzési tanácsadússal 
megbízott Dr. Magyar Adrienn - a vezetői egyeztetést követően - a Jegyzöi Föosztúly 
közreműködésével elkészítette az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. O l. O l. 
00:00 CET- 2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátásalapú villamos ~..~nergia 
kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képező szerződés 
tervezetét 



II. A végrehajtás feltételei 

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás eljárüst 
megindító felhívása a Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott 113. § 
(l) bekezdése szerinti nyílteljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra. 

III. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. október " ~6, 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

2 



l. melléklet az el/Jterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

... /2016. ( ...... ) határozata 
az "Általános felhasználásó villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részérc a 2017. Ol. Ol. 00:00 CI~T-
2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátásalapú villamos energia 

kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás mcgindításáról, az 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Általános felhasználású villamos energirt 
értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részérc a 
2017. Ol. Ol. 00:00 CET - 2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú 
villamos energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Fövúros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET - 2017. 
12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. 
melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Bizottság az "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Fövúrus X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 Cl~T - 20 l!. 
12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kercskccklmí 
szerződés keretében" tárgyú Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott 
113. §(l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 



"Általános felhasználású villamos energia értékesítést' Budapest Főván)S X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. 01. 01. 00:00 CET- 2017. 12. 
31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 

szerződés keretében" 

tárgyú, a Kbt. III. rész, 113. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés eljárús 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍV ÁSA 

l. Ajánlatkérők neve, címe telefon-és telcfaxszáma: 

Az eljárás lebonyolító meghatalmazott ajánlatkérő: 
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

További ajánlatkérők 

Hivatalos név: 

Köbányai Egyesített Bölcsödék 

Postai cím: Újhegyi sétány 15-17. 

Város: Budapest 

Hivatalos név: Kőbányai Mászóka Óvoda 

Postai cím: Ászok u. 1-3. 

Budapest 

Hivatalos név: Kőbányai Gépmadár Óvoda 

Postai cím: Gépmadár u. 15. 

Város: Budapest 

Hivatalos név: Köbányai Bóbita Óvoda 

Postai cím: Halom u. 7/b. 

Város: Budapest 

lill 5 

Postai irányítószám: ll 06 

Postai irányítószám: ll 02 

Magyarors;.{lg 

--- .. j 



,-------------------------------------------------
Hivatalos név: Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

Postai cím: Kőbányai út 38. 

Város: Budapest Postai irányítószám: ll O l 

Hivatalos név: Kőbányai Gesztenye Óvoda 
1----------------------------------------
Postai cím: Maglódi út 8. 

Postai irányítószám: ll o6---JO~~~~~ ~~g~:-~:~~~~~;; __ _ 
L_ _________________ ~-----

Város: Budapest 

Hivatalos név: Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

Postai cím: Mádi u. 4-6. 

Város: Budapest Postai irányítószám: l l 05 

,------------------------------------------------------------1 
Hivatalos név: Kőbányai Kiskakas Óvoda l 
r--------------------------1 

:::~:,'~:d:::,'"· 
86
-
94
. Ir"'"' itáoyitó"''" 1104 io Mogy"'"'"''" l 

-------------------------- -----

Hivatalos név: Kőbányai Csodapók Óvoda 

Postai cím: Mádi u. 127. 

Város: Budapest Postal irányítószám: ll 04 Ország: Magyarország 

Hivatalos név: Kőbányai Aprók Háza Óvoda 

Postai cím: Újhegyi sétány 5-7. 

jrostai irányítószám: ll OX jország: Magya;:~,-s;úg 
L_ __________________ ~---------------------

Város: Budapest 

-------------------------
Hivatalos név: Kőbányai Csodafa Óvoda 

Postai cím: Újhegyi sétány 17-19. 

Város: Budapest Postai irányítószám: ll 08 Ország: Magyarorszúg 
-------'--------------

r:-:-:-- -------------------------- --------------------------------------
jl-livatalos név: Kőbányai Kékvirág Óvoda 
1--------------------------------------------- -------------
Postai cím: Kékvirág u. 5. 

LV_á_r_o_s:_B_ud_a_p_e_s_t -----------------'-P_o_s_ta_i_i_ra_· n_y_ít_ó_s_z_á,_n_: _I_I_0_7 ___ _,_!o_r_s_z_ág_:_M_a_g_y~rors;!: ____ _ 

Hivatalos név: Kőbányai Gyöngyike Óvoda 

Postai cím: Salgótar:jáni u. 47. 

Város: Budapest Postai irúnyítós,-:ám: l l O l 

!Hivatalos név: Hárslevelű Óvoda 



.----------------------------------------------------------------------------------
Postai cím: Hárslevelü u. 5. 

Város: Budapest j Postai irányítószám: J J 06 
~-----------------------------------~----

[ország: Magyarország 

Hivatalos név: Kőbányai Rece-fice Óvoda 

Postai cím: Vaspálya u. 8- J O. 

Város: Budapest Postai irányítószám: ll 03 

Hivatalos név: Kőbányai Gézengúz Óvoda 

Postai cím: Zágrábi u. 13/a 

V á ros: Budapest [Postai irányítószám: ll 07 jország: Magyarorszúg 

Hivatalos név: Kőbányai Zsivaj Óvoda 
---------l 

l 
Postai cím: Zsivaj u. 1-3. -l 

LV_á_ro_s_: B_u_d_a_p_es_t --------------------------~P_os_ta_i_i,_·á_ny_í_tó_sz_á_m_: _1_1 o_s ____ _._o_rszág __ : _M_a_gy_a_rc_>rs_·z~--=~--~J 
,-----------------------------------------------------------------·---------·----

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Postai cím: Szent László tér 29. 

Város: Budapest jPostai irányítószám: ll 02 [ország: Magyarország 

Hivatalos név: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Postai cím: Sibrik Miklós út 76-78. 

Város: Budapest jPostai irányítószám: l l 08 j ország: M agyarors~á~-- -

A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni: 

dr. Magyar Adrienn 
email: magyar.adrienn2@upcmail.hu 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás uniós értékhatár alatti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész, 113. § (l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás. 

3. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, elektronikusan bocsátja 
rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjától elérhetőek az alábbi linken: 

h t!p_;/l!.Y!.Y!.Y.k9b_an Yi:iJJ. u/? m qQ_ul e=::.n.~w§&action =li§!~_D1?.P.1.~=:Yilli!DlQ§_~n~rgi_<.! 

l 



A gazdasági szereplők az eljárás iránti érdeklődésüket a Közbeszerzési Hatóság honlapján 
található összefoglaló t~jékoztatásban meghatározott elérhetőségekenjelezhetik. 

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi 
határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok elérését és letöltését haladéktalanul vissza 
kell igazolni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező regisztrációs lap 
magyar.adrieru12(á),upcmail.hn email címre történő visszaküldéséveL Amely gazdasági 
szereplő az ajánlattételi határidő lejártáig nem küldi meg a regisztrációs lapot, nem vehet részt 
az eljárásban! 

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Árubeszerzés 

Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület Köbúnyai 
Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 24:00 CET 
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében 

Általános felhasználás ú villamos energia értékesítése a 2 O l 7. O l . O l . 00:00 CET - 201 7. l::. J l . 
24:00 CET közötti időszakban, 2.880.512 kWh mennyiségben. 

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal eltérhet, mint opcionális rész. 
(A villamos energia egységára az opcionális rész tekintetében azonos a kötelezően 
megrendelendő rész energia díjával, az opcionális rész lebívásáért ajánlattevő pótdíjat nem 
számíthat fel.) 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyeimét arra, hogy a villamos energiáról szólö 2007. 
évi LXXXVI. törvény 7 4. § (l) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem 
engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai L's 
Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 

161 db felhasználási hely, amelyből 16 db idősoros, 145 db profilos. 

Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 09310000-5 

5. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajúnlat 
beadására. 

Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt a gazdasági ésszerüség, a nagyobb mennyiségre kedvt?.öbb :'tr 
elérhetősége okán nem biztosítja. 

7. A szerződés időtartama: 



2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 24:00 CET 

8. A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU 101 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A szerződés szerinti és a Kbt. 135. § (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés ellenértékének 
kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. ~(5) bekezdése 
szerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 20 napon belül, a 
szerződéstervezetben részletesen meghatározottak figyelembevételével. 

Akifizetésre megfelelőerr irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3(J/;\. 
§-ban foglaltak. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 

A profilas fogyasztási helyek esetében a havi energia díj számlák teljesítésigazolás IIélkül 
kiállíthatóak, az idősoros fogyasztási helyek esetén a teljesítést igazoló okirat a havi számla 
mellékletét képezi. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6: 155. ~) mértékü ös a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

10. Kizáró okok 

Kizárá okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 62.§ (l) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizárá okok valamelyike fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a felhívásban előírt kizárá okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szoló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10. §g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 7. §-a 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 kizárá okok igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 



információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 321/2015. (X. 30.) Karm. rendelet 17. ~ 
(l) bekezdése szerint. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja: "a Kbt. 62.§(/) bekezdés k) pont 
kb) afpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak min/fsül-e. 
melyet nemjegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. :§r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontjaszerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásúl 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplfinek nincs u 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rh) vagy rc)-rd) alpontj(.t szerinli /(51/yle,t;es 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;" 

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpont: "Nem J\1agyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) afpontja tekintetében az 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak min/Jsü!
e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdénjegyeznek: ho 
az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosásról szóló törvény 3. §r) pont ra)-rb) vagy re )-rd) a/pontja sz er int definiá!tm!wnennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tal'talma.?Ó nyiluilw::otol 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. ,\\ r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti tényleges tulqjdonosa, ú,gy erre vonutkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni" 

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi tovúbbú 
a kizárá ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Karm. rendelet 17. ~ (::l) 
bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése sorún nem 
vesz igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tanozó 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ba az ajánlatkérő az eljárásban nem 
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

A kizárá okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi 
keltezésünek kell lenniük. 

A kizárá okok igazolására egyebekben a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezésci az 
irányadóak. 

ll. Alkalmassági követelmények 
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ára tekintettel pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír 
elő. 

Müszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény~ 

Ml. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 évben rendelkezik összesen 
legalább nettó 45 millió Ft értékü, villamos energia értékesítési referenciával. 

Igazolási mód: 



A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §(l) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a 
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak 
ismertetésével a rendelet 23. §-a szerint, azaz az ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolássaL 

A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelöen 
történt-e. 

Ajánlattevőnek az ajánlatában elegendő arról nyilatkoznia, hogy megfelel a felhívásban 
előírt alkalmassági követelményeknek. Az igazolásokat az eljárást lezáró döntés 
meghozatala előtt csak a nyertes ajánlattevőnek szükséges benyújtania az ajúnlatkérö 
külön felhívására. 

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, 
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott a 
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezetö szerYezettől 
származó jegyzékszerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti igazoJási módok helyett. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy 
felel meg. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elöírt alkalmassági követelményeknek az aj{mlattevök 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a kl)zöttlik 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatbnn 
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azun 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekéhen az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben 
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezct 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Alkalmazandó továbbá a Kbt. 65. §(ll) bekezdése. 

Ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni műszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt. 67. 
§(l) bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
előírt alkalmassági követelményeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69. §(4) bekezdése alapjún 
az ajánlatkérő felhívására az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt köteles igazolni 
fentiek szerint. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidö 



tüzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljáröst 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsútó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

Ha az értékelési szempontra figyelemmellegkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevö nem vagy az 
esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezöbbnek tekinthető ajánlattevöt hívja fel az 
igazolások benyújtására. 

sz l. 
Ajánlatkérő(k) a Kbt. 65.§ (l) c) pontja alapján előírja ajánlattevőre, hogy érvényes és hatályos 
a Magyar Energetikai és Közmü-szabályozási Hivatal által kiadott, az ajánlattételi határidö 
időpontjában érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel 
rendelkezzen. A müködési engedélyt ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmü-szabúlyozási 
Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 

12. Szerződést megerősítő biztosítékok (késedelmi és meghiúsulási kötbér, jót::'lllúsi 
biztosíték) 

Késedelemnek tekintendő, ha a nyertes ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelös 
késedelmesen táplálja be az adatokat az átviteli hálózat átadás-átvételi pontjain. vagy 
késedelmesen köti meg a mérlegkör tagsági szerződést az ajánlatkérö nevében. Késeddmcs 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett minden naptári napra 50.000 
Ft. 

Ajánlatkérő a késedelmi kötbért legfeljebb 20 napig érvényesíti, azt követően a meghtúsulús 
szabályai alkalmazandóak. 

A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő Celclös. a 
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a szerzödött 
mennyiség nettó vételárának 25%-a. 

13. Az ajánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha 

a benyújtásra kerülő igazolások vagyokiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevö köteles 
mellékelni a magyar nyelvü ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem elött tartásával, 
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

14. Hiánypótlás: 

A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 

15. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb ár. 

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat. illetve 
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. ~ (:5) 
bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott 



minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekint ve. 
hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtennélc és 
minőségi szempontok szerint nem differenciálható. 

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségél. a 
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített 
szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVL törvény 
147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁF Á-t, a vonatkozó 
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és 
költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatúrozott. 
megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia 
termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedök által 
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁ T) mennyiségének és szabályozásának 
költségét. 

Ajánlatot csak HUF-ban lehet tenni. 

A.iánlatkérő 14,50 HUF/kWh feletti ár esetén az ajánlatot érvénytelenné nyilvúnítja a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, a Kbt. 73. § (6) c) pontjára tckintctlcl. 

16. Az ajánlattételi határidő: 2016. október 28. napján 8:30 óra 

17. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az l. em. l 3 l. 
szobában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon 9-13 óráig, az ajánlattételi haLáridö 
lejártának napján 8 órától- 8:30 óráig. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 1. cm. 131. címére 
kérjük az ajánlatok megküldését is a 21.1 O. pontban meghatározott felirattal ellátva. 

18. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: 2016. oldóber 28. napján 8:30 óra 

Helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. I. emelet 100. számú tárgyalóban 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jckn. 

19. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos 

Nem. 

20. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti az ajánlattevőket 

21. Kiegészítő információk 



l. A Kbt. 47. §(2) bekezdéseszerint a felhívásban előírt dokumentumok egyszerü 
másolatban is benyújthaták Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére. valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

3. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb 
előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

4. A Kbt. 66. §(5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. 
amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat ( <~jánlattevö neve. 
székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelcs1 
szempontok alapján értékelésre kerülnek). 

5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidö lejúriától 
számított 30 nap. 

6. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

7. Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szcreplö(k) 
tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szcreplők közösen rKm 
tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös é~jánlato1. 
amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

8. Közös ajánlattételesetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. i\ közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

9. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények: az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind 
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

l O. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell 
a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelőerr elkészítenie és benyújtania: 

az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan össze kell füzni, a;;, ajánlat 
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen, Elegenclö a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni. az üres 
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, dc 
lehet számozni. 

az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ~jánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 



az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az 
ajánlatot teljes terjedelmében -- elektronikus képolvasó eszköz (scanncr) 
segítségével - elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l 
darab elektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati 
példányban, jelszó nélkül olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arról, hogy az ajánlat papír 
alapú és elektronikus példánya egymással mindenben megegyezik 

Esetleges eltérés esetén a papíralapú példány az irányadó az értékelés során. 

az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan szcmélynck, vagy 
személyeknek aki(k) erre ajogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptale 

az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

a zárt csomagon: Ajánlat: ,,Általános .felhasználású villamos energia értékesítéle 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 
2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 24:00 CET közötti id6szakban teljes ellátás 
alapú villamos energia kereskedelmi szerz6dés keretében" valamint: ,.Csuk 
közbeszerzési e(járás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bont hat ö fe/ 1" 

megjelölést kell feltüntetni. 

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor t.:kínti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidö 
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolalos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

ll. Az ajánlatok összeállításával és beny(~jtásával kapcsolatban felmerlilö 
összes költség ajánlattevőt terheli. 

12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolúsúba 
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő ceg]egyzésre jogosult 
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírús 
mintáját. Amennyiben az ajánlat cegJegyzésre jogosultak últal 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító ercjü 
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott 
aláírás mintáját is. 

13. A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a és 114. ~ (6) 
bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében é·sszcrü 
időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik naptári napot 
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidö 
lejártát megelőző nyolcadik naptári napig megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 

14. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar 
nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 



15. Irányadó idő: a teljes ajánlattétel i felhívás ban, valamint az eljárás során 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értcndö. 
(CET) 

16. Árfolyamok: az ajánlattétel során a különbözö devizák forintra történö 
átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, 
az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívús 
megküldésének napján érvényes árfolyamorr számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell 
az alkalmazott árfolyamot. 

17. Ajánlatkérő a ll. Ml. pontban szereplő alkalmassági feltételt a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 

18. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevö az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást cgyszerü 
másolatban. 

19. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 33. §-ában és 114. § (11) bekezdésében 
foglalt lehetőségéveL 

20. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles 
megnevezni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat tovúbbá a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevö 
alvállalkozó! kíván igénybe venni. 

21. Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezeteket (személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló 
szerződést vagy előszerződéses kötelezettségvállalást 

22. Ajánlatkérő jelen eljárásban elektronikus árlejtést nem tart, így az 
ajánlati kötöttség az ajánlattétellel beáll. 

23. Az ajánlati árat legfeljebb 2 tizedes jegyre kerekítve kell megadni. A1 
energiadíjnak a felhívásban megadottakat kell tartalmaznia. Az árakat sem L U J~() 
árfolyamtól, sem villamos energia tőzsdei áraktól és semmilyen más tény..:zö 
alakulásától függővé tenni nem lehetséges, a szerződés teljes időtartama alatt u 
nyertes ajánlatban szereplő fix nettó áron kell értékesíteni a villamos encrgiút. 

24. Ajánlatkérő a Kbt. 47. §(2) bekezdése alapjánjelen felhívásban vagy a 
dokumentációban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszer(\ 
másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez: a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként benyújtani. 

25. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatós 
kiváltására csak a magyar nyelvü okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen 
nyelvü okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani 
(azaz a 2411986. (VI. 26.) MT-rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás). 
apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát. 
valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az 
ajánlattevő a felelős. 



26. Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanúcsaclója: dr. 
Magyar Adrienn, lajstromszám: 00377 

27. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2016. október 18. 



l. ~Ll-l- o..- ... /t016~( ... ..)Cl~~~ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 
29.), mint gesztor ajánlatkérő által indított 

"Aitalános felhasználás ú villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 
24:00 CET közölti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 

keretében" tárgyú közbeszerzési elj á r ás 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

l) ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK 

Jelen közbeszerzési eljárásra a 2015. évi CXLill. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
rendelkezései az irányadóak. 

l) Közös ajánlattétel 

Kbt. 35. §(J)" Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat he részvéleli 
jelentkezést. 

(2) Az (l) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételrejelentkezők körelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev/ik vagy részvételre jelemkcz/Jk 
nevében e(járnijogosult képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezffk csopor(jának képviseletében telt núnden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételrejelentkez/ik 
megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelemked!k 
értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő téijékoztatás megadása [56. ,'U a hiánypótlás / .\\j, 

a felvilágosítás [7 l. §] és indokolás [72. §J kérése esetében az ajánfutkérd u kijzös 
aján/attevőknek vagy közös részvételre jelentkediknek szóló értesitését, tájékoztatásúr, ille r ve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtásót [54. ,';\) írja elő. u !úJ:.(}\ 

ajánlatlevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk A:: a;án!uli 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [5 cl. § (4) he kezdése j 
esetérz a biztosíték az ajánlaikérőt illeti meg. 

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkér6felé egyetemlegesenfelelnek 

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében oz 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló e(járásban a részvételi határidő lejárla után változás 
nem következhet be. 

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési e(járásban törlénéJ részvételt nem kötheli gazdálkodó 
szervezet alapításához. " 



Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) 
bekezdés]. 

2) Értelmező rendelkezések 

alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazó!, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívúnt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek miJ1den további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozó! előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illet ve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtúsát 
kínálja. 

üzleti titok 
Kbt. 44. § (l) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. §(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 



c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elem ét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapjún nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során 
az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

2. A Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 

Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal elé\k 
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken: 

3. Az érintett hatóságok központi elérhetőségci: 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 

E-mail: MMI foigazgato-helyettes@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0402 
Fax: (06 l) 433-0455 

• Munkaügyi Főosztály 
E-mail: munkaugyi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0391 
Fax: (06 l) 433-0457 

• Munkavédelmi Főosztály 
l 0 86 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 299-9090 
Fax: (06 l) 299-9093 

• Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály 
l 096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 



E-mail: titkarsag@omfi.hu 
Telefon: (06 l) 459-3050 
Fax: (06 1) 459-3059 

• Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

• Hatósági nyilvántartás: 
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

• a területi kirendeltségek elérhetőségek az alábbi intemet-címen találhatók: 
http:/ /www.ommf.gov .hu/index.html ?akt_ menu=206 

- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és 
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen találhatók 

- MBH:ll45 Bp, Colurubus u. 17-23., tel: 06-1-301-2927,06-1-301-2943, 
http://www.mbfh.hu/homelhtmllindex.asp?rnsid=l &sid=O&hkl=276&lng= l 
email: hivatal@mbfh.hu 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: t 36-1-
428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-53-82, www.nav.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága (1134 Budapest, 
Dózsa György út 128-132., Telefonszám: +36 (l) 427-3200, Fax: +36(1)427-3998) 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. Telefonszám: +36 (l) 412-5400 
email: ebpavig@nav.gov.huFax: +36 (l) 412-5551 
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf.: 45. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
l 096 Budapest, Haller u. 3-5. 
Telefonszám: +36 (l) 299-4000 
Fax: +36 (l) 299-5142 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 
Telefonszám: +36 (l) 467-7100 
Fax: +36 (l) 460-7727 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfeliigyclőség: 11-
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-91-· 
63., www.orszagoszoldhatosag.gov.hu intemet-címen található 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 



e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234 

tel: 06-1-328-5862 

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Jjelügyclcti 
Főosztály 

l 0 56 Budapest, Váci u. 62-64. 
Tel: (l) 485-6924, (l) 485-6945 
Fax: (l) 237-4882 
Email: eoh.titkarsag@bfkh.gov.hu 

-illetve fenti hivatalok teljesítés helyszínén található kirendeltségein 



NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉK!~ 
--· 

csatolandó dokumentum oldalszám 

felolvasólap 
----- --·-·- ---~--- ··--·- ---- ·- - .... 

kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat 
··---· 

Kb t. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kk v minősítésről 

Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról 
-----------·- -----------------·--·---·· 

nyilatkozat alkalmasságot igazoló szervezetről, alkalmassági 
követelmény megjelölése 

alkalmasságot igazoló szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés az 
erőforrások rendelkezésre állásáról 

-. 

nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 

aláírási címpéldány vagy aláírás-miuta 
i 

nyilatkozat a papíralapú és az elektronikus példány egyezőségéről 
----

meghatalmazás a nyilatkozatok aláírására (adott esetben) 

változásbejegyzési kérelem és cégbírósági érkeztető igazolás 
(adott esetben) 

idegennyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben) 
-··--

l db elektronikus ajánlat 

felhívásban előírt egyéb dokumentumok 
·-- ------------ --



l. Felolvasólap 

Tárgy: "Általános felhasználásó villamos energia értél<esítésc Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET-

2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia 
kereskedelmi szerződés keretében" 

Ajánlattevő neve: 

Székhely: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 
adószám: 

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSRE KERÜLOWlTALMI ELEME 
értékelési szem ont ~án lat 

nettó vételár 

Dátum: .............................. . 

cégszcrü aláírás 



2. Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
(Kbt. 62.§ (l) g)-k) és m) pontjai, valamint 67.§ (4) bekezdése) 

Alulírott ............................. , mint a .................................... (Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a "Általános felhasználásó villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam képviselt vállalkozással 
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban 
meghatározott következő kizáró okok: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerösen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogonoslatra 
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak 
nem megfelelő adatot szalgáltat (a továbbiakban: hamisadat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, akizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti hitériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban egyLit t: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizúrüsra. ~~z 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésérc 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban. vagy 
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttmüködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggeL 



amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezn1énye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 200 7. évi C XXXVI. törvény 3. § r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll. 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulásta gazdasági szereplő kizárásán 
kívül nem lehet más módon orvosolni. 

A Kbt. 62.§ (l) bekezdés kb) alpontjában foglaltaknak és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
17. §(l) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő 
(.a megfelelő aláhúzandó): 

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, 

-olyan társaságnak minősül, amelyet nemjegyeznek szabályozott tőzsdén, 

Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tözsdén, 
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint ddiniúl1 
valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatása: 

........................................................................... , 

r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben va&'Y jogi személyiséggel nem rendelkez(} s::erve::etben 

közvetlenül vagv - a Polgári Törvénykönyvről sz ól ó 20/3. évi V törvény (a továbhiakbcm. P tk) 8.-2. § (./) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagv a tulajdoni fiánvad legalább f111szonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet nem a s::uhá(vozott 
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi e16írásokka/ 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)l9 az a természetes személy, akijogi személyben vagyjogi személyi.~éggel nem rendelkező szervezethen- a 
P tk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik, 

re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügylet i megbízást végrehajwnak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
l. aki az alapítvány vagyana legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje. hu u leemkf 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mííködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 

meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének., vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány Fagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletéhen eljár 

nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) al pontja 
szerinti tényleges tulajdonosa az általam képviselt gazdasági szereplőnek. 



A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a 
szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontjai szcrinti 
kizárá okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

Dátum: 

cégszerű aláírás 



--------------

3. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2), (4), (6) bekezdése tekintetében 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részérc a 2017. 01. 01. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia }{ereskcdclmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzödés teljesítése 
érdekében 

l. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe 1: 

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi- ajánlattételkor már ismert- alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni: 

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy maradéktalanul elfogadom az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező szerzőcléslervezet 
feltételeit. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükségcs 
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a FelolvasóJapon rögzített ár alkalmazásával. 
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képezö 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerzőclésben foglalt a fcltétclckkd 
teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk 

O a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
.......................................... -vállalkozásnak2 minősül l 

O nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá 3. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
( cégszerü aláírás) 

1 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 

2
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai sze ri nt- a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek 

tanulmányozását követően kérjük megadni. 
3 

A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 



4.MEGHATALMAZÁS 

Alulírott mint a (z) 
(székhely: 

ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
_________ (szig.z.: ; szül.: ; an.: _______ ; lakcím: 
_____________ __}, hogy a(z) "Általános felhasználású villamos energia 
értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei 
részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET - 2017. 12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes 
ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében" tárgyban készített 
ajánlatunkat aláírásávallássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 

--------------------------·-· 

(meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 



5. Nyilatkozat elektronikus és papír alapú példány egyezőségéról 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam benyújtott 
ajánlat papíralapú és elektronikus példánya egymással mindenben szó szerint megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( cégszerü aláírás) 



6. NYILATKOZAT ERŐFORRÁS SZERVEZET Bfi:VONÁSÁRÓL 

Alulírott. ........ ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alábbi 
kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni4: 

Felhívjuk a .figyelmet, hogy a szakemberek- azok végzettségére, képzettségére -rendelkezésre 
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazol<) 

referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlaflev(i csak ukkor 
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósi(ja meg azt be.1zerzés1. 
amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. §(J) bekezdés c) pontja szerinti követelmény 
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet va!ósitja meg 
azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy 
engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatoiondr5 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(sajátkezű aláírás) 

4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 



7. ERŐFORRÁS SZERVEZET ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KÖZÖTTI szgRzóots 
V AGY ELŐSZERZŐDÉS, AMELYBEN AZ ER Ö FORRÁS SZERVEZI~T 

KÖTELEZETTSÉGET V ÁLLAL, HOGY A SZERZÓDÉS TELJESÍTÉStHEZ 
SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK MAJD A 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT. 
(Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján) 



8. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY V AGY ALÁÍRÁSMINT A 



9. Folyamatban lévő változásbejegyzés esctén a változásbejegyzési ){érclcm és a 
cégbírósági érkeztető igazolás másolata 



10. Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. l<crülct 
Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 12. 31. 
24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünk 
vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek a felhívás ll. pontjában előírt M l. müszaki
szakmai és 65. § (l) c) pontja szerinti alkalmassági követelmények. Vállalom, hogy a;, 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági 
követelmények fennállását a felhívásban előírtaknak megfelelően. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 



SZERZŐDÉSTERVEZET 

Teljes ellátás alapú5 

villamos energia kereskedelmi szerződés 

(tervezet) 

l. Szerződő felek 

Egyrészről.. .......................... , mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: V evő 

Székhelye: 

Adó száma: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselője: 

Államháztartási azonosító: 

Másrészrő l ............................... Számlafizető 6, 

Székhelye: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselője: 

Államháztartási azonosító: 

valamint az . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... mint villamos energta kereskedé\ a 
továbbiakban: Eladó 

Székhelye: 

C égj egyzékszáma: 

Adó száma: 

Bankszámlaszáma: 

Mérlegköri azonosító kódja: 

Képviselője: 

Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

2. Előzmények 

5 ajánlatkérőként külön-külön kerül megkötésre 
6 amennyiben a szerződő és számlafizető nem azonos 



Vevő, mint ajánlatkérő a jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján a Kbt. Ill. rész, 113. ~ (l) 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen Szerződés ezen 
közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Ajánlatkérő az eljárásban rész-ajánlattételi 
lehetőséget nem biztosított a gazdasági ésszerűség érdekében. Az eljárás nyertesc Eladó lett. 

Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, különösen az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok - annak valamennyi mellékletével együtt 
valamint Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ~ánlattevőjének ajánlata a jelen 
Szerződés alapját képezik. Felek rögzítik, hogy az előzőekben említett dokumentumokat 
fizikailag ugyan nem csatoljákjelen Szerződés törzsszövegéhez, ám azok tartalma minclkét Fél 
számára ismert. Felek tudomásul veszik azt is, hogy eltérés eseténjogviszonyukra elsősorban a 
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak. 

Vevő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 685. § alapján szerződő hatóságnak minősül. 

3. A szerződés időtartama, a teljesítés helye 

Felek a jelen szerződést 2017. Ol. Ol 00:00 órától- 2017. 12. 31 24:00 óráig tartó hatúrozott 
időtartamra kötik, mely időtartam alatt az Eladó a villamos energiát Vevő részére folyarnato::;nn 
biztosítja. A jelen szerződés a fenti, határozott időtartam elteltével automatikusan megszünik. 

A szerződött villamos energiamennyiség fogyasztási helyenként c. táblázat a jelen szerzöd0s 
l. sz. mellékletét képezi. 

A teljesítés helye: Magyar villamos energia átviteli hálózat. 

4. Energiadíj 

Az energiadíj egységára nettó: .......... HUF/kWh, 

azaz ........................... HUF /k Wh 

,mely egységár a szerződés időtartama alatt nem változhat. 

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét. a 
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített 
szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. törvény ! <i 7. 
§-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, 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 (KÁ T) mennyiségének és szabályozásának költségét. 



5. Az átadott energia mérése 

Az Energia mérését a Hálózati Engedélyesek és az Átviteli Rendszerirányító végzile 

Az idősoros felhasználási helyek esetén a tárgyhónap V4 órás átlagteljesítményeire, valctmint az 
elfogyasztott villamos energia mennyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes Elosztói 
Engedélyes a mért 114 órás terhelési adatok összesítésével továbbítja az Eladónak. Az Eladó és 
a Vevő közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes( ek) által közölt 114 órás adatokon alapul, a 
felek ezt tekintik az Átadott Villamos Energiának. 

A profilas felhasználási helyek esetén az előre meghatározott Ml~F-ek (tv1értékadó r':vt::s 
Fogyasztás) alapján történik az elszámolás. 

6. A szerződött mennyiség, a szerződés tárgya 

Eladó jelen Szerződés alapján a szerződéses időszak 2.880.512 kWh villamos energw 
mennyiséget szállít Vevő részére (szerződött mennyiség). 
Vevő a szerződött mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmcntescn eltérhet ( maximái is 
mennyiség: 4.320.768 kWh). 
Eladó vállalja, hogy Vevő jelen szerződés hatálya alatt létesültúj-az l. számú melléklctbcn 
nem szereplő -- fogyasztási helye(i) villamos energia ellátását is biztosítja. L)j Cogyasztúsi 
hely(ek) létesítése esetén Vevő a szükséges adatok megadásával a hatályos jogszabályokban 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően írásban értesíti Eladót a fogyasztási hd y( ek) 
mérlegkörbe való beléptetése érdekében. 

Eladó kötelezettséget vállal a Vevő által megrendelt villamos-energiamennyiség rendelkezésre 
bocsátására, a lekötött villamos teljesítménynek a teljesítés helyén történő biztosítósúra. /\z 
Eladó által szállított villamos energiát szerződésszcrüen átadottnak kell tekinteni. arncnnyilx·n 
Eladó jelen Szerződés rendelkezései szerínt Vevő mindenkori igényének mcgfck\t'; 
mennyiségű villamos energiát az átviteli hálózat valamely átadás-átvételi pontján bctitplúltü. 

Eladó vállalja, hogy Vevő megbízása alapján megköti a villamos energia ellátáshoz szükséges 
szerződéseket, így különösen a mérlegkör tagsági szerződést. 

7. Számlázás és fizetés 

Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségü villamos energiáért a 4. pont szerinti 
energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére. V evő előleget nem fizet. 

Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése Eladó által havonta, a teljesítés 
elismerését követően kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135. ~ 
(l) és (5) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, illetve az Adózás rendjéról szóló 
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art) 36.A §-ára. A számlafizetés határideje :1 

számla kézhezvételétől számított 20. nap. 

A protilos fogyasztási helyek esetén ahol a havonta kiszámiázott energia mennyiségröl Eladó a 
Vevö által meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás alapján (MÉF 1/12 része) állít Ki sdunlat, 
Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri Eladó teljesítését. Ez alapján Eladó a havi 



energiaszámláit további- teljesítés-elismerést bizonyító-- okirat nélkül kiállíthatj a. 

Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állHja ki 
gyűjtőszámla alkalmazásával, egy gyűjtőszámlát Vevő valamennyi profitos fogyasztási 
helyéről és egy gyűjtőszámlát Vevő valamennyi idősoros fogyasztási helyéről. Az 
elszámolási időszak megegyezik az elosztó által meghatározott elszámolási egységgel. 
A számlán Vevő -lehetőség szerint- kéri feltüntetni a mérőórák gyári számát, valamintamérési 
pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos felhasználási helyen lévő több méröórún mért 
fogyasztás egymástól egyértelmüen elkülöníthetö legyen. 
A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó 
bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerzödés kapcsún 
felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy 
számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket 

Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136. § (l) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, illetve 
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (l) 
bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. illelve 
Eladó kijelenti, hogy a szerzödés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkczctél a 
Vevő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. §(3) bekezdése szerinti ügyletekröl a V ev öt 
haladéktalanul értesíti. 

Felek megállapodnak, hogy Eladó nem jogosult a számlák összegébe beszámítani az 
esetleges jóváírásokat, kötbéreket Eladó az esetleges jóváírás, eladót tcrhclö kötbér 
összegét a Vevő jelen szerződésben megadott bankszámlaszámára történő átutalással 
köteles teljesíteni, megjelölve a mérési pont azonosítót. Eladó a Vevöt tcrbelü esdJegts 
kötbérekről külön számla kiállítására köteles feltüntetve a mérési pont azonosítót. 

8. Késedelmes fizetés a Vevő részéről 

Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladónak teljesítendö fizetéssel, köteles az Eladónak 
a meg nem fizetett összeg után késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 
6:155. §-ában meghatározott. Vevő kijelenti, hogy szerződő hatóságnak minösül. 

30 napon túli késedelmes teljesítés esetén-írásos felszólítást követően - az Eladó jogosult u 
szállítás szüneteltetésére, és kezdeményezheti a fogyasztó kikapcsolását az elosztó hál()/.atbúl. 
A kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó értesítést Eladó 
tértivevényes levélben köteles a Vevővel közölni. 

9. Szerződést megerősítő biztosítékok 

Késedelmi Kötbér: 

Késedelemnek tekintendő, ha az Eladó- olyan okból, amelyért felelős késedelmesen táplúlja 
be az adatokat az átviteli hálózat átadás-átvételi pontjain, vagy késedelmesen köti meg a 
mérlegkör tagsági szerződést. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes 
teljesítéssei érintett minden naptári napra 50.000 Ft. 
Vevő a késedelmi kötbért legfeljebb 20 napig érvényesíti, azt követően a meghiúsulás szabólyai 
alkalmazandóak. 

Meghiúsulási kötbér: 



A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért az Eladó felelős, az Eladó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a szerződött mennyiség nettó 
vételárának 25%-a. 

Alulvételezési kötbér: 

Amennyiben a vételezés mértéke nem éri el a szerződés időtartama alatt az c pontban 
meghatározott szerződött mennyiséget (2.880.512 kWh), úgy Vevőnek akkor is meg kell 
fizetnie a szerződött mennyiséget a jelen szerződésben meghatározott energiadíj egységáron, 
kivéve a Vis Majort vagy olyan körülményt, ami az Eladó felelőssége. 

Felülvételezési kötbér: Amennyiben a vételezés mértéke meghaladja a szcrződés időtartama 
alatt az e pontban meghatározott maximális mennyiséget (4.320.768 kWh), úgy Vevonck a 
maximális mennyiségen felüli fogyasztását a jelen szerződésben meghatározott nettó cncrgiauíj 
+ l O % felár egységáron kell megfizetnie Eladó részére. 
Felek egymás közötti elszámolása éves szinten történik. Felek számviteli bizonylatban értesítik 
egymást a fizetendő kötbér összegérőL 

10. Adatvédelem 

A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan tudornúsukra 
jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel. Felek hozzájúndnak 
ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a músík 
fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése 
illetve jogai érvényesítése érdekében. 

ll. Kapcsolattartás 

Az értesítések és a nyilatkozatok megküldése írásbeli formában érvényes. 
Az Eladó kapcsolattartója 

Neve: 
Telefonszáma: 
Fax száma: 
E-mail címe: 

Eladó ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

A Vevő kapcsolattartója 
Neve: 
Telefonszáma: 
Fax száma: 
E-mail címe: 

12. A Szerződés módosítása és megszüntetése 

A Szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges a Kbt. 



141. § szerint. 

Jelen Szerződés határozott idejű, mely a 3. pontban meghatározott időszak (szerződéses 
időszak) elteltével a Felek továbbijogcselekménye nélkül megszűnik. A szerződés megszünésc 
nem érinti Felek egymással szemben jelen Szerződés alapján fennálló esetleges pénzügyi 
kötelezettségit. 

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani a Kb t. 143. § (3) bekezdése 
értelmében- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződésscl érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha 
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, 
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szcrcz 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezctben. amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (l) bekezelés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén az Eladó a szerzőclés megszünésc clótt múr 
teljesített értékesítés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

13. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényü clokumenturnúnak 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentiekd sértő rendelkezése helyébe··~ minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelc:zo 
érvényűjogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fenticket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerüen szerepclnie kell) 
és azt szövegszerüen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 

Felek rögzítik, hogy amennyiben az Eladó külföldi adóilletőségünek minősüL a szcrzödéshcz 
arra vonatkozó meghatalmazást csatolta, hogy az illetőségc szerinti adóhatóságtól a mugyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)., a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), a végrehajtásúról szóló 
187/2008. (VII.24.) Kormány rendelet (a továbbiakban: VET Vbr.), és a VETvégrchajtásúra 
kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, továbbá az Eladónak a MEH által elfogadott 
Üzletszabályzata, illetőleg az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. Az Eladó 
Üzletszabályzata/ÁSZF-e és jelen szerződés közötti eltérés, tartalmi ellentmondás esctén Felek 
a jelen Szerződésben foglalt szabályokat tekintik irányadónak és alkalmazandónak. 

Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek 
eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 
fordulnak. A pereskedés nyelve a magyar. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem 
teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy a 



jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további 
mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről. 

14. Záró rendelkezések 

A jelen Szerződést Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után. mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt ... eredeti példánybanjóváhagyólag üják alá. 

Kelt: .......................... ,201 6 ................ hó .......... nap. 

( .................................. ) ( .................................. ) 
Eladó Vevő 

Mellékletek: 

l. melléklet: Szerződött villamos energiamennyiség fogyasztási helyenként 
2. melléklet: kiegészítő megállapodás 



l. melléklet: Szerződött villamos energiamennyiség fogyasztási helyenként 

Fogyasztási hely neve Fogyasztási hely címe 

Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 

Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127. 

Kőbányai Napsugár Bölcsőde ll 04 Budapest, Mádi utca 127. 

Kőbányai Apraja Fal va Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Kőbányai Gycnnekszigct Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

l Kőbányai Cseperectök Bölcsőde ll 05 Budapest. Szent László tér 2-4. 
! r---·-----------

Kőbánya' Gyöngyike Bölcsőd~ ll O l Budapest. SaJgótarjáni utca 4 7 

Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde ll 03 Budapest, Vaspálya utca 8-l O. 

Kőbánvai AnróCsodák Bölcsőde 11105 Budapcst,Zsivaj utca 1-3. l - . . 

L__ ------+~-------

1 Köb<lmai S7iv:irvánv Bölcsőde ll 06 Budarest ~>'laglódí til 29. 

,__ 
i 

Kö!1f:n~'~i M?.szök;-: ÖYod() J l()~ i~uti~lpc:-;1. 1\:--:ttlh. ~-re~~ l-3 

!<.öb<-!ny<:i (Jéprnadúr Övod;: ll 06 Bul~::;pc~L (i ... ~p:~J~h.:ár uh:~: l~ 

Mértékadó éves 
Mérési pont azonosító fogyasztás Jelenlegi 

Elosztó 
(POD) (MÉF) szolgálta tó 

(kWh) 

HU000210Fll-E657357239917-2000002 31 OOO 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

HU00021 OF ll-E65811423 7170-7005061 17 OOO 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

HU000210Fll-E658114237170-2000001 7 OOO 
MVM Partner ELMŰ Hálózati l 

Z rt. Kft. 

HU00021 OF ll-E658532236045-2000002 34000 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

HU00021 OF ll-S0000000000000500 1866 32 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Zrt. l Kft. 

II-IU0002l 0Fll-E656228238084-l 00000 l 
MVM Partner ! ELMŰ l 

8 OOO 
Z rt. l Kf l j l 

l ' . l 
! HU0002l0Fll-E655248238495-200000l li 16 700 l MVM Partner ELMŰ Hálózati 1 l Zrt. Kft. 

! HU0002l0Fll-S00000000000~05001865 
1

1 19 SOO MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Zrt. KJt. 

HU0002l0Fll-S00000000000005l0763l 

___ ___j_ 

l lUJ0021 OF l I-E657970237838-200000 l 

! i il_ 'OO\J2 J OF l ; -l ~6.'\óRO J 23 7KUX-20i){}(};_;~ 

!ii U00210Fl i-E(1573:=::7239~JJ/-7()0290U 

l l " ' 
.j_ _ l MVM Partner ELMU Hálózati i 

22)()() l Zt '"H ! _r . h,_..__ i 
_ ___________, 

. MVM Partner U .\1Ü Hálózali l 
14 100 

;,.\ ~' "\ 
,)--',•lj 

·--

z !\.'' l Jt ,, i 

MVM Parlner 

Z n. 
l ~LA~ ( 1 HálÖZé)tÍ ! 

Kf! i 

i 0.1V\1 P2rlnl'r J-J.i'ví(l Háló7<!li 
zn ~n. 



l 

l 
l 

l 
! 

l 
l 
i 

! r---

Kőbányai Bóbita Óvoda 1102 Budapest, Halom utca 7/b HU000210Fil-E656127238315-2000002 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda ll O l Budapest, Kőbányai út 38. HU000210Fli-E655567237759-2000001 

Kőbányai Gesztenye Óvoda ll 06 Budapest, MagJódi út 8. HU000210Fli-E658192237984-3000002 

Kőbányai Kincskeresők Óvoda 1105 Budapest, Mádi utca 4-6. HU000210Fil-S00000000000005040910 

Kőbányai Kiskakas Óvoda ll 04 Budapest, Mádi utca 86-94. HU000210FII-E657890237531-3000001 

Kőbányai Csodapók Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 127. HU000210FII-E658114237170-2000003 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. HU 000 21 OF 11-E658532236045-7003787 

Kőbányai Csoda fa Óvoda ll 08 Budapest, Újhegyi sétány l 7-19. HU 000210F II-S00000000000005040897 

Kőbányai Kékvirág Övoda ll 07 Budapest Kékvirág utca 5. HU00021 OF ll-E655078236386-2000002 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
1 

l l O l Budapest, Salgótarjáni utca 4 7. HU000210FJ J-E655248238495-3000001 

l 

l l 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű utca 5. l HU0002l OF ll-S00000000000005040900 

Kőbányai Rece-tlce Óvoda 1103 Budapest. Vaspalya utca 8-lü. HU00021 OF l i -S00000000000005040896 

Köbányai Gézengúz Óvoda ~3udapcsL Zágrábi ul e<! 13 /a ! HU00021 0Fll-Eh55436236131-300000l 

L-------------------E~-------- --------~ 
Köbán) ai Zsi\i(i Óvoda lll 05 Budapest /si vaj mea l-3 , l-ilJ00021 OF! 1-S000000000000050.1090 l 

l ! 

l l MVM Partner ELMŰ Hálózati 
l 11200 Z rt. Kft. 

10 100 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

12 600 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

15 200 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

10 500 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

12 600 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

15 300 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

14 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

l 
12 OOO 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 

l Z rt. Kft. [ 

l 8 200 l MV~~artner ELMŰ Hálózati i 
Klt 

l 
l 

l 
l MVM Parlner ELMÜ Hálózati 
l 6 200 

l 
Z rt. Kit. 

l 
MVl'v1 Partner ELMÜ Hálózati 

3 800 Z rt. Kft. 

9 
l OO M Vi\1 Partner ELML! Hálózati 

!rt Kft. 

MV\-'1 l'artner ELMÜ llálóz<!li 
ln Ktí 

8 400 

__ _1__·----~---~---------------------~~--~--+-·---- _. ___________ .;____ ___ -~----~-----·_1____ --~---·--j 

. . l l 
Jani~ovszkyEva.t\l1alánoslsi\.oial:Jjúi~J1i 1 11 ()' B i· _,- ,.-,~~·': .. 11 g j , 1 ,,n00 ,.n~.:1· S{I(\"')')O''\ f\(\1 - 1 ~~ -;l 

l"2.zlnlé/mÓI\C. ! \1 U{dpesLLJJOJ~l<Jl( 
1
.1.1hJ _1uljJ-.InJIJi'- tJu00\Jud:'I\J7-:-,_ 1 

---------- _-:___ ___ _ ____:_ -----__ j~-------- -- -- - ---------------- - -- ---- ----~------- ------- ·-· 

\1 V'\ 1 l'artner 
/rt. 

ELiv1Ü Háló~a;i 
KfL 



Kőbánvai Komolex Óvoda. Ált. Iskola, Spec " · · · ~ · S k' k 
1 

· 1107 Budapest, Gém utca 5-7. HU0002l0Fll-S00000000000005107400 38 700 MVM Partner ELMU Halozat1 
za IS o a Zrt Kft 

Kőbányai Komplex Óvoda, Ál t Iskola, Spec. " · · · S k' k l 1107 Budapest, Gém utca 5-7. HU000210FII-S00000000000006994479 l IOO MVM Partner ELMU Halozat1 
za IS o a zrt. Kft 

Kőbányai Harmat Általános Iskola l l 04 Budapest, Harmat utca 88. HU00021 OF ll-E65795323 7134-2000002 93 300 MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 1108 Budapest, Harmat utca 196-198. HU000210FII-S00000000000005107774 62 OOO MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola ll 08 Budapest, Harmat utca 196-198. HU 000 21 OF Il-S0000000000000853906l 3 OOO MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Kőbányai Bem József Általános Iskola !Iül Budapest, Hungária körút 5-7. HU0002!0Fll-E654729238664-2000019 55 OOO MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 1106 Budapest, Jászberényi út 89. HU00021 OFII-E661779237981-3000001 38 OOO MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Kada Mihály Általános Iskola ll 03 Budapest, Kada utca 27-29. HU00021 OFII-S000000000000016033852 120 OOO MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Zrt. Klt. 

KőbánYai Janikovszky Éva Magyar-Angol ·· ", · · · ~ Ál'·'' ·Ik 
1 

~ ~ ,ll03Budapest.Kápolnatér4. HU0002l0Fil-S00000000000005l07406 116000 MVMPartner ELMUHalozat1 
,a,anos s o a l Zrt Klt" 

!----- ' -r- l ' ' 
l Kőbánya: Janikovszky Eva Magyar-Angol 1 • , • • '1 • l · · · · 
l 

\!•o" 
1 

k 
1 

l' IO_, Budapest, Kapoina ter 4. HU000210Fll-E656896237495-200000l 74 lOO MVM Partner 'i ELMU Halozat1 
l tul?.nos S O a - Zrt . Kli. 

l K"b' . -~- .k k . M ·;--r:· l · o am·a1 alll ·ovsz ·v Eva t aovar-Anaol " ~ . Által~nC:s Iskola c~ "' 11103 Budapest, Kápolna tér 4. fszt. l. i HU0002lOFII-E656855237492-6000001 1 JOO MV~~artner ELMUK~alózati 

Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola ll i 06 Budapest, Keresztúri út 7-9 l HU 000 2 J OF 1 l-S000000000000000354 J 2 37 900 MVlVl Partner ELMÜ}lálózati 
1 ·- l Zrt. l< i1 

l MVM Partner ELMU ll;\Józaj l Köbúnyai KcTCSLtury Dczsö Állalános Iskola j l l 06 Budapest, Keresztúri út 7-9 J HU0002l OF l l-S000000000000051 07483 

~ -----------1------------------------- +--------------------· 
l Köbámai Kcr~sz:un Dczsö Általúnos Iskola 11107 Budapest Keresziúri ú: 7-<J ! HU0002i0Fi !-SOOOOO!Jü0000005i iOOlO ! ' " . 
f------- __________________ ,...;,_ 

Köh{!n~<;i \z\.:'~·v{l:i:._:.sz .lenö ;-\l:aJZnos Iskol;:~ 1 10! B1:d.::pcst Köb:J.n~,.tL l1: -~x J ~L00021 01: i l F6~))6 723 '7/~{J-2{HJ0002 

. ---~------------------------

X5 JOG 

5 800 

4X 50C: 

l 

: Zrr Kli l 
t- ----l 

j ELMÜ llálilzati ELMÜ Hi!lózali \ 
· Kft Kft l 

--·-----~-------_J 

! ,., .,·, ,..... ! 
1 i )v J~. 1 Ja:o;a1J 

l' li 



l 

l 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola I 101 Budapest, Kőbányai út 38. 

l 
Kőbányai Szé?henyi István Magyar-Német 

Altalános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Kőbányai Szé?henyi István Magyar-Német 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Altalános Iskola 

Kőbányai Szent László Általános Iskola I l 05 Budapest, Szent László tér l. 

Kőbányai Szent László Általános Iskola ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

Kőbányai Szent László Gimnázium 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. 

l l Kmó GyOc•y Zco>o éY K'I"'mOYé=il b koi• 1102 Budapest, Szent László tér 34. 

L Fovarosi Pedagógiai Szakszolgálat 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 78. 

i 
[ Nemzetiségek és Civil Szervezetck Háza ll 05 Budapest, Ihász utca 26. 

L----------· 
l ! 

l Kőbányai Görög Önkonmínyzat !1106 Budapest. Kada utca I 20. 
l l l 

i 
i Budapest Főváros X. kerület Köbányai 

Önkormányzat Polgárőrség 
ll 05 Budapest. Maláta utca l O/B. 

! 

----M-cntőszolgáiat ~udapest, Hungária krt. 5-7. 

l 

Helytörténeti m(;zeum l l l 02 Budapest. FüLér utca 32 

--------r --------- -----1--
1 

Helytörténeti mim:um i 1102 Budapest Fli/ér utca 32 

·1 érfigyelö k;micl ~! 1l0ú Bp. \;~;~;.,t1rk1 u. l 

l 

l HU000210FIIE655567237759-2000003 

HU00021 OF ll-S000000000000051 07539 

HU00021 OF 11-E658389235906-6000003 

HU000210FII-E656189238107-2000001 

HU000210Fil-E6561892381 07-1000001 

HU00021 OF l I-E656607238386-200000 l 

HU000210Fll-E656403238189-2000003 

HU000210Fll-S00000000000005!07438 

llU0002! OF ll-E65686323760 l-3000001 

HU000210Fll-E657950237282-3000004 

l HU 000 2 l OF ll-S00000000000008539255 

l 

HU 000 2 I OF J I-E654 729238664-2000003 

Hij0()02101· J l-E65608723X007-300000l 

--+---------- ---·----· -----

! ilJü002l OF l 1-i é656090238021-400000 l 

:~l ,1{)0021 ()F J l -S000000000Uü00U2 ~240;\ 

l 
l 

! 
l 

l 
l 
l 
i 
l 

l 
!5 900 

137 500 

2 500 

6000 

77 200 

258 OOO 

33 200 

30 OOO 

10 700 

700 

!2 200 

l 
i 

12 OOO 

MVM Partner l ELMŰ Hálózati 
Z rt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Z rt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Z rt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Z rt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Z rt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Z rt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati ' 
Z rt. i Kft. 

l 

MVM Parlner l ELMŰ Hálózati 
Zr!. 

MVM Parlner 
Z rt. 

MVM Parlner 
Zrt. 

i Kft. l 

l " ~ i ELMU Hálózati 
Kft. 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

l 
l 

1 f'OO ! MVM ranner ELMŰ Hálózati 
L J ' Zrl. Kft. 

-----1--··--------.. --+-------+-------

') 'i()() i MVM Pm1ne: l FLMÜ Hálózali ~ 
-.. , /n 

1 
Kft : 

l i . ---- ___ " ______ ------~----·-~· -----" 
'!,''" P·l'"" ... 1 1·;1 r',,-1 1-l:l'i•J/.'l'' ')elO() 1\. v IVJ . '""'' l ... !V ,, ' ' ' ·' ,, 

- . Zr: · KJl. 
__ l __ ·----~-----" 



Térfigyelő karnera 1106 Bp. Gyakorló u.2. l HU000210Fil-S00000000000000212404 l 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1102 Bp. Újhegyi sétány HU000210Fll-SOOOOOOOOOOOOOOI74657 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1102 Bp. Szent László tér 29. HU000210F11-S00000000000000174732 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1108 Bp. Sibrik Miklós út Hrsz:42149 HU0002JOF11-Sü0000000000000174554 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1108 Bp Harmat u.200. HU000210F11-S00000000000000174713 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1106 Bp. Gyakorló u.l3. HU000210F11-S00000000000000212597 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1106. Bp. Gyakorló köz 52. HU000210F11-S00000000000000212625 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1107 Bp. Száva u. 2/A HU000210F11-S00000000000016032095 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

i Térlígveli\ kan1<::ra ll 06 Bp. Gépmadár u. 2-8. ~~ HU00021 OF li-S000000000000002 i 0484 1 2 400 MVM Partner ELMŰ Hálózali l 
1 l Zrt. Kft J 
l 'l l i 1·· ~- , .. k J - 2 4<: '1VM !)art ELMU···1r1· l j cr H~\ c;o ·amcra J' ll 07 Bp. Balkán u.2. 1 HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16032111 2 400 

1
' 

1 
ner _,a ozatl i 

~ ____ l Zrt. Klt l 

l
i Tértigyclőkamera i'll07Bp.Balkánu.5. ~~HU000210Fll-SOOOOOOOOOOOOl60321l6 J 2400 MVMPartner ELMŰHálózatil l Zrt. Klt j 

l T'l- l"k l 08 ·· J l _r· MVMP t ELMU,.'l''l'~l 
l 

cr 1gyc o ·amera j ll Bp. AgyagfeJ!O u. 16. ! HU000210Fl i-S00000000000000l74605 2 400 . ar ner ' :a ozatJ 

1 

1 Zrt. Kl!. l 
l ----------------~ ---~ ; l -~ 

l Térfígyl'iií kamcra ~ ll OR Bp. Újhegyi sétány 9. ! i iU0002 i OF l 1-SOOOOOOOOOOOOOO 174653 i 2 400 l MVM Partner l ELMU Hálózati l 
' l l i Zrt t Kft. ! 
l l --------r------------- t- --j---~-=f- l 
! Térllg,clö b1mcra : l !Ol\ Bp \Jjhcgyi út ll j lJUOC:02JOl-i 1-SOUiJCUOOOOOOOOOl747!l ! 2 400 l MV\1 Putner 1 ELMlJ llálóa\t \ 
• t • /.rt. ! K 11 ' 
t--~~------ ---- -------- -----~-- ---- ----~ --- ---------- --- ~-------------·- -···-····-- -- -- --·---·-- ---- ---- ··-· -- -~-------· -· -~----+------------+--------------! 

TéríJ~!Ychí ~;::mtra 110g í3r" l·n 9 · ::: :')002J '}F 1 i S'\f\i'f,(\{\(Jf\1\(•ono~~ 1, ~WI'"' -; 1eu 1 
i'v1V\'i Par1n~r l ELi'v1Ü l i:ík>;;.n: : 

__ _ , .. 

1 

,u\ \ .• _-. ,, 'l'l'\lln.UI/1' 1• "' ,~{ 1<'~ _-+ 1 /,rL , Kn 1 



l l l ELMŰ Hálózati 
1 

Térfigyelő karnera 1108 Bp. Sibrik Miklós út Hrsz:42428/9 HU0002l OF ll-SOOOOOOOOOOOOOO 174537 2 400 
MVM Partner 

Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera ll 08 Bp. Gőzrnozdony u. 2. HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOOOO l 745 64 2 400 l MVM Partner ELMŰ Hálózati 
Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1106 Bp. Hatház u. l. HU000210Fll-S00000000000000212601 2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

Térfigyelő karnera ll 08 Bp. Újhegyi sétány 8. HU000210Fll-S00000000000000174624 2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera ll 08 Bp. Harmat u. 192. HU000210Fll-S00000000000000174665 2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1108 Bp. Bányató u. 28. HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOOOO !74 703 2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1108 Bp. Mádi u. 216. HU000210FII-S00000000000000174721 2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Zrt. Kft. 

Térfigyelő karnera 1106 Bp. Gyakorló u. 5. fiU000210FII-S00000000000000212522 2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft 

"! érJigyelő karnera 11107 Bp. Zágrábi u. 7/A HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16032136 2 400 
MVM Partner l ELMŰ Hálózati 

1--------~-
Z rt. i Kft. l 

l l 

l 
TérJigyelő kamera [t 107 Bp. Zágrábi u. 15. 

i 
l MVM Partner 

! " 
l HU0002l Ofll-SOOOOOOOOOOOO 1603213 7 l 2 400 

l ELMU Hálózati 
l 

i i Z rt. 
l 

K11. 

l l l HU000210F11-S00000000000000174558 
i i 

T értigyelő kamera lll 08 Bp. Szövőszék u. 12. 

l 
2 400 

MVM Partner l ELMÜ Hálózati 

~ 
Z rt. , Kft. 

l 

l Tértigyelő karnera 
l 

lllU00021 OF ll-SOOOOOOOOOOOOOO J 745 99 
l MVM Partner l ELMÜ Hálózati 

l 
i l 108 Bp. Lenfonó u 10. ! 2 400 

Zrt. J K!1 
l l i 

t--·-·-··---~~ 
l ---r-

Térfigyelő kamcra J l o~ Bp. Szőlővtri!g U. b. 

l 
j Hl 10002 :ortJ-SOOOCOOOOOOOOOOl7468rJ 
l 

---~----+---~-~---------·-- ~------

2 400 : MY~ Partner ELMÜ:·lálózati ~~ 
i Zrt K.t. 
l l 

-~+- _ _____, ~~~---~ 
. i .. .ll 

MYM Partner i EL.\1U Hálózati 
/rt Kli · 

--+~~-----~~-----~-------

! l l 08 Bp. Tavas u. 2 T~rfígy~Jö kan1era HU 000 2 l OF l 1-SOOOOOOOOGüODUOl74687 2 4()() 

------------~-~~~~ ·--~---~---------------~~----

~v1V!'\'1 i>annc~ 
érJÍg\clÜ k::!mcra i J OR Bp. Párc! u. S. ilt:uun21oJ 1 J-souoon{HHJnncoo(Jl7--+707 2 400 

l.. r:. 



l Térfigyelő karnera 

Térfigyelő karnera 

Térfigyelő karnera 

Térfigyelő karnera 

Térfigyelő karnera 

Térfigyelő karnera 

Térfigyelő kaJnera 

Térfigyelő karnera 

l 
Térfigyelő karnera l 

l 
l 
l 
i TérJigyelő kamcra 
l 
l 

l 
l Tértigyelő kamera 

! 
l 

l 
Térfigyelő kamera 

i 
Térfigvelö kamcn1 

' 
Tédigyclö kan~cra 

r~rfig} cJÖ f{~l~Wl (~ 

ll 06 Bp. Fehér út Hrsz:39206/22 

ll 07 Bp. Üllői út 132. 

ll 08 Bp. Mélytó u. 8. 

1106 Bp. Keresztúri út 10 

ll 07 Bp. Balkán u. 16. 

1106 Bp. Fehér út 9. 

1107 Bp. Bihari u. 5/A 

ll 08 Bp. Újhegyi út 41. 

1108 Bp. MagJódi út 103/B 

lll 06 Bp. Fehér ú1 9. 

1[106 ll p ''"" " l 

l 106 Bp. Gyekortó u.30. 

l 

ji JOl Rp Uliöi Li! 124. 

l 

ll IIIS Bp~;,"~M_ .. ___________ _ 
l 
l 

l l 06 Bp. K~rl':\/1/irí út l. 

HU00021 OF li-S00000000000000212629 

HU000210Fll-S00000000000016032101 

HU000210Fll-S00000000000000174811 

HU00021 OF 11-S00000000000000212423 

HU 000 21 OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16032106 

HU 000 21 OF ll-S00000000000000212466 

HU000210Fll-S00000000000016032107 

HU 00021 OF l 1-SOOOOOOOOOOOOOO l 7 4 726 

HU00021 OF l 1-SOOOOOGOOOOOOOO l 74 80S 

l HU00021 OF ll-S00000000000000212466 

l 
i HU00021 0Fll-S00000000000000212471 

HU 000210F ll-S000000000000002l2599 

l 
11 U 000 21 OF l 1-SOOOOOOOOOOOO l 603209-f 

j 
~~---------------

1 

i ll U 000 2 i OF ll-SOOOOOOOOOOUOOO í74X09 

i H_J0002 J OF 1 l-SüOOUOOUUOOOOUU2 12-~2 J 

-~--···--·---·---------·------- -~-- --- ----------~--------

l 2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Zrt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Zrt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Zrt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMŰ Hálózati 

Z rt. Kft. 

MVM Partner ELMŰ Hálózati 
2 400 

Z rt. Kft. 

l 
ELMŰ Hálózati j MVM Partner 

2 400 
Z rt. l Kft. l 

l 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati l 

Z rt. Kft. 
i 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati l 

! 
Zrt. Kft. l 

l 
_____j 

., l 

2 400 J MVM Partner j' ELMU llalózatl , 
, zn Kft. l 

_j______ i . 

MVM Partner ELMÜ Hálózati 
ZrL Kft 

2 400 

2 .;oo ~1Vi'v1 Par1nL~r ElJvíC i 1ákva1i 
/n. Kli. 



l 
Térfigyelő kamera 1103 Bp. Gergely u. 87/A HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOOOO 174597 

Térfigyelő karnera ll 08 Bp. Kövágó u. 8. HU000210Fll-S00000000000000174617 

Térfigyelő kamera 1108 Bp. Mádi u. 196. HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOOOO 174620 

Tértigyelő karnera ll 06 Bp. Gyakorló u. 6. HU000210Fll-S00000000000000212525 

Térfigyelő kamera . 1106 Bp. Hatház u. 2. HU 000 21 OF li-S00000000000000212608 

Térfigyelő kamera 1107 Bp. Üllői út 120-122. HU000210Fll-S00000000000016032104 

Térfigyelő kamera 1107 Bp. Üllői út 120-122. HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16032102 

Tértigyelő kamera ll 07 Bp. Balkán u. 12. HU 000 21 OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16032113 

l 
Tért:gyelő kamera 

l 
11101 Bp. Zách u. 10. HU00021 Of 11-SOOOOOOOOOOOO 16064 753 

L_ i 

l l l 
l TérJigyelő kamera ! 1101 Bp. Csilla u. 4. HU00021 OFll-SOOOOOOOOOOOO 16058707 

l l 
l 

lll 04 Bp. Sörgyár u. 83. r~-~ 
Térfigyelő kamera HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16062307 

l 

i 
l 

TérJigyelő kamcra i i 103 Bp. Óhegy u. 9. HU0002l OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16062311 
l 
~ 

l 
Tér11gyclö kamcra Szölöv1rág utca 2-6 Hrsz lJjhegyi J 1 ruooo21 or 1 1-E6:iX76G236248-7008939 

--·--------- .. 

l 
Kocsis Sándor Sportközpont l J ()5 Budapt..:sL l húsz u1ca 24 f liU0002!0Fll-ró:ih86323760i-200000l 

f.:t>csis S;!ndor Sponki1zpon1 Spnnligci l;:-~/ ~ilc::i 11lJ0002lOFJ l-::())91_~ 12J:'700-200000i 

l 
l 2 400 

MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Zrt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Zrt. Kit. 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Zrt. Kit. 

2 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

ELM Ü Hálózati ELMÜ Hálózati 

l 
2 400 

l Kft. Kft. 

l 
ELMÜ Hálózati ELMÜ Hálózati 

2 400 
K1í Kft. i 

2 400 ELMÜ Hálózati l ELMÜ Hálózati l 
Kft. Kft 

l 
ELMÜ Hálózati l ELMÜ Hálózatil 2 400 

KfL _ l Kft. ! 

2 400 l ELMÜ Hálózali 

l ---r--

. ---t------- 1 \lVM Pc.r!ner 

MVM Partner 
ZrL l Ktl. 

l 

29 OOO . hl 

() 
VlVM i'annc: 

Z rt. 

ELMÜ Húlózmi 
Kfl 

''1'1'".111""" . l !_: ~!\1 ~~ •• aJoJ:<nJ i 
Kft. 



Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszoda és 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. HU00021 OF ll-E659050235904-l 00000 l 

strandfí:lrdő 

Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszoda és 
ll 08 Budapest, Újhegyi út 13. HU 000 21 OF ll-E659050235904-7008728 

strandfürdő 

Kocsis Sándor Sportközpont ll 07 Budapest Bihari utca 23. HU00021 OF 11-SOOOOOOOOOOOO 16057118 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. HU00021 OF ll-E6563062381 04-100000 l 

Polgármesteri Hivatal 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

l 
Polgármesteri Hivatal 

l HU000210Fll-E656306238104-3000002 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
ll 05 Budapest, Szent László tér 2. HU000210Fll-E656228238084-2000002 

Polgármesteri Hivatal 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
ll 05 Budapest, Szent László tér 2. HU000210Fli-E656237238031-6000001 

Polgármesteri Hivatal 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
1101 Budapest, Korponai utca 18. HU000210Fil-E655967237904-6000002 

l 

Polgármesteri Hivatal 

Kerületi hatósági állatorvos j ll 02 Budapest Hölgy utca 21. fsz. HU00021 OF ll-E65598323807!-3000002 

~-- i 
i í 

r Kőbái:yai Közterülct-Felügyelet 

l : ~:~"''"~' "'"'' "''"' l HU000210FII-E000000000000-6017960 

~ 
l 

l 

l 
Kőbányai Közterü!et-Fclügvdct ll 05 Budapest, Bebek utca l. l HU000210Fl !-E656607238!21-3000004 

! Kőbányai Köztcrület-Felilgwkt , ll 05 Budapest. Bebek utca l. l!llJ00021 OF ll-E656607238121-2000003 
l l i 

Köbányai Köztcrülct-Feiüg:ck1 

~~----· l 
l l 
' l ! ll 05 Budapest. B ebe!_ utca l l ll U 000 21 OF l I-E65660723812l-2000004 +-

-+------------ -------------------+------------ --~----------~~-~--------~-----
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\1105 Budapest Bebek mea l ~~ lllJOOG210Fll-E65686923Ril1-6GOi;003 
l 

f--

Köbúnyaí Köz1criilc1-Fclii~)Clci 
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MVM Partner 
Zrt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVMPartner 
Zrt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Zrt. 

MVM Partner 
Z rt. 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

ELMÜ Hálózati 
Kfl. 

' 

ELMÜ Hálózati l 
Kft. 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

l ELMÜ Hálózat 

l 
Kft. 

J 
l ELMÜ Hálózati l 
~ K1i ~ 

MVM Partner i ELMÜ Hálózati i 
zn l Kft. · 
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l Képviselői iroda 1102 Budapest, Halom utca 37/B HU000210FII-S00000000000007018633 
l 
l 
l 

Képviselői iroda 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/A HU00021 OF 11-E6586ll236224-6000002 

Képviselői iroda 1104 Budapest, Mádi utca lll/B HU00021 OF ll-S00000000000005040064 

Képviselői iroda ll 03 Budapest, Gyömrői út 49. HU000210Fll-E657275236313-3000001 

Képviselői iroda 1102 Budapest, Állomás utca 5. HU000210FII-S00000000000008538676 

Képviselői iroda ll 02 Budapest, Állomás utca 9. HU000210Fil-E656125237886-7002510 

Képviselői iroda ll 06 Budapest, Hatház utca Sa HU000210Fil-E657694239919-6000288 

l 
Közterület felügyelet lll 3 Budapest, Gergely utca 112 HU00021 OF 11-S00000000000005l 06 785 

-

l l )gyfélsL_olgálati iroda 11102 Budapest. Állomás utca 26. l !1U000210Fil-E656286238031-7002081 

l i 
t 

----· 

! Bárka Kőbányai Hllmánszolgáliató Központ ! l J 04 Budapest, Mádi utca 86. HU000210Fil-E65789023753l-3000002 l 
i ' ' 

i l f-----------·----

l 
l l 

l Boros i\ án idiisek Klubja 
l l HU000210Fli-S000000000000-5046914 fl l 06 Budapest, Keresztúri út 6. 

! J ! 
l 

l l i 
l 

l 
Pongrác Idősek Klubja lll Ol Budapest, SaJgótarjáni utca 4 7. l HU00021 0Fll-E655248238495-2000002 l 

! 
--+--··--- ~ ' -l--

' 
l Öszirózs:~ Idősek Klubja 

r--~~-~-·---·--· 

l l GS il:Jdapest, Román utca 4. H lG002l OF l l-S 0000000000000-5 046948 
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Z1i. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
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MVM Partner 
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MVM Partner 
Zrt. 

MVM Partner 
Zrt. 

MVM Partner 
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MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Z rt. 

MVM Partner 
Zrt. 

MVM Partner 
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MVM Partner 
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ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELMŰ Hálózati 
Kft. 

ELM Ü Hálózati l 
Kft. , 

l 

ELM lJ Hálózati~ 
Kft. J 

ELMÜ Hálózal 
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KfL 1 

·---+--------+---·-------! 
MVM Partner -~ FLMlJ Hálózati i 

ln Kf:. ! ----- --~----1------~----t-------~~----------j 
i -:J _\~H·:; i iúlóza11 

2~ ouo MV:V; i'ar;ncr 
/rt Kl:. 

--~-------~-----~~ 



Lélek-pont 1108 Budapest, MagJódi út 143. HU00021 OF ll-S000000000000051 07441 l MVM Partner ELMÜ Hálózati 
Z rt. Kft. 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. HU00021 OF ll-E655286238436-600000 l 23 OOO 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

Szociális Alapszolgáltatások 
1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. 

HU00021 OF ll-E655348238495-2000002 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Fszt. 
2 200 

Z rt. Kft. 

Kőbányai gyermekfogászati rendelő 1103 Budapest, Gergely utca 112 HU000210Fll-E655316237690-3000001 4 OOO 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

Körzeti orvosi rendelő ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. H{J000210Fil-E656678238256-3000001 40 OOO 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

Körzeti orvosi rendelő ll 06 Budapest, Kerepesi út 67. HU0002l0Fll-E657430239997-300000l 15 990 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

Körzeti orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. HU00021 OF ll-S00000000000005046l 05 3 100 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

Z rt. Kft. 

Körzeti orvosi rendelő ll 08 Budapest, Újhegy sétány 13-15 HU 000 21 OF ll-S000000000000051 09708 32 500 
MVM Partner ELMÚ Hálózati 

Z rt. Kft. 

l Körzeti orvosi rendelő ll O l Budapest, Salgótarjáni u. 47. HU00021 Of ll-E655248238495-3000002 3 400 
MVM Partner ELMÜ Hálózati 

l Z rt. Kft. 
l l l 
l 

lll 07 Budapest. Üllői út 136 

l 

l 

l Körzeti on•osi rendelő HU0002lOF ll-E655551235974-300000l 6 OOO l MVM Partner ELMÜ Hálózati 
l 
l ! Z rt. 

l 
Kft. 

~ 
l í 

J 

IllO! Budapest, Pongrác úl 19. 

l 

Körzeti orvosi rendelő HU0002l OF ll-E655850237819-I 000001 49 OOO 

l 
MVM Partner ELMLJ Hálózati l 

l 
Z rt. Kft 

11107 Budapest, Üllői úl ln. l 1 
Körzeli orvosi rendelő HU 000 21 OF ll-E655269236l28-300000 l 6 OOO 

MVM Partner ELMŰ Hálózati l 

l 
l Z rt. Ktl. l 
l l l l 

-----j 

MVM Partner l ELMÜ llúlóza!l 
l Kíi 
l 

Körzeti on-c1si rendelő 1105 Buda;1est. Gergely u. 26. HU 000 2 i OF l ! -E656 765 23 7187-300000 l 4 500 
Z rt. l 

MVM P?.rtner l ELM Ci l hí!ózalí 
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2. sz. melléklet: kiegészítő megállapodás 

KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről 

Konzorciumi tagok A tagok székhelye: 
--------·--·-· 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Önkormányzat 
~--------------------------------+---------------------------------------· 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Kocsis Sándor Sportközpont 1107 Budapest Bihari utca 23. 

r-----:;:;B:-u'd-ap_e_s-:-t -:;::::F:-;;ő-va-;-, r-o-s-::X-:.--=k-e-ru-: .. 1:-e-t _K_ő_b_án_y_a_i--+---11_0_2_B_u __ d_a_p_es_t_, -Sz_e_n--t-L-~-;~1 ó-t~~: 29. · ·· 

Polgármesteri Hivatal 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 1108 Budapest,Üjhegyi sétá~yl5-17 .... 

Kőbányai Mászóka Óvoda ll 05 Budapest, u. 1-3. 

~---------------+-----------------·-· 

Kőbányai Gépmadár Óvoda ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15. 

~--------------~------~--~~-------------------------
Kőbányai Bóbita Óvoda 1102 Budapest, Halom utca 7./b 

f------------ ------1----·--------------------·-------··-·-· 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

-------

Kőbányai Gesztenye Óvoda ll 06 Budapest, Maglód i út 8. 

1-----------------=------+---:---:----·-------····-··--·---
Kőbányai Kincskeresők óvoda ll 05 Budapest, Mádi utca 4-6. 

.... 

i 
i 

l 

~---------------l----------------···----··- .... 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. 
..j 

i 
l 

l 

Kőbányai Csodapók Óvoda 1104 Budapest, Mádi ·uica-12i.-- ··i 
l 

l 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 11 os Budapest, Újh-cgyT-sét'án~~s~T--- -·1 
- l 

l 
f-··-------------------+--------------, ------·--··-----------···· _____ j 

Kőbányai Csodafa Óvoda ll 08 Budapest, Ujhegyi sétány 17-19. l 
l 

--- -----·-- . ·······-· 

Kőbányai Kékvirág Óvoda ll 07 Budapest Kékvirág utca 5. 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda ll Ol Budapest, Salgótmjáni utca 47. 

L_ _______________________ .____ _____ ----------·-

l 

~~ 



Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelü utca 5. 

~-·-------
.. 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10. 

·-·-----------~---·----------------~-~ 
..... 

Kőbányai Gézengúz Óvoda ll 07 Budapest, Zágrábi utca 13./a 

Kőbányai Zsivaj Óvoda 1105 Budapest, Zsivaj uca 1-3. 

------ ------------~----·- -----~-----~ 

a konzorcium vezetője: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 
Budapest, Szent László tér 29.) továbbiakban, mint V evők Konzorciuma 

másrészről pedig 

.. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. (székhely: ............... ); cégjegyzékszám: Cg. 
adószám: .................. ; képviseli: ............... ), a továbbiakban, mint Eladó, 

Vevők Konzorciuma és Eladó együttesen a továbbiakban, mint Felek - között a mai napon az 
alábbiak szerint: 

l. Felek rögzítik, hogy a Vevők Konzorciuma a közbeszerzésekről szóló 2015. c~vi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárást indított 2016. 
október 18. napján összefoglaló tájékoztatás meghirdetését követően a jelentkezőknek cljúrúst 
megindító felhívás közvetlen megküldésével a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET 2017. 12. 31. n:OO Cl~T 
iciőszakra vonatkozóan 161 db felhasználási helyre történő villamos energia szúllíwsúra 
mindösszesen 2.880.512 kWh szállítandó mennyiségben. Az ajánlati felhívásban a V cvók 
Konzorciuma rögzítette, hogy a megadott mennyiségtől pozitív irányba a V evők Konzorciwna által 
igénybe vett villamos energia összes mennyisége +50 %-ban különdíjmentesen eltérhet opcionúlis 
rész alkalmazásával. 

A Felek rögzítik, közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjc Eladó lett. 

2. Felek megállapodnak, hogy Eladó az l. pontban körülírt, közbeszerzési eljárás lc!'olywtú:;út 
követően, az egyes villamos energia kereskedelmi szerződéseket, mint egyedi szerzödéscket a V c v ök 
Konzorciumának tagjaivalmint Vevőkkel külön-külön az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és 
a nyertes ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően köti meg. Erre figyelemmel a V c:vők 
Konzorciumának tagjaival egyedi szerződéseket köt, melyek aláírására a konzorciumi tagok 
intézmény vezetői jogosultak és egyben kötelesek. 

3. A felek megállapodnak abban, hogy 

a) az Eladó és a Vevők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi villamos 
energia kereskedelmi szerződések 6. pontja az adott szerződésben Vevőként sz.ercpló 
konzorciumi tag felhasználási helyeinek szerződéses villamos mennyiségét 
tartalmazza. 

b) az Eladó és a Vevők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi villamos 
energia kereskedelmi szerződések 6. pontja az adott szerződésben Vevőként szacplő 
konzorciumi tag által szerződött éves villamos mennyiség megengedett eltérésének 
mértékét (toleranciasáv) tartalmazza. 



c) az Eladó és a Vevők Konzorciumának tagjai által kötött egyedi villamos 
energia kereskedelmi szerződések 9. pontjában szereplő alul-, felülvételezésből eredő 
pótdíjfizetési kötelezettség és annak elszámolása a V evők Konzorciumának tagjai által 
együttesen szerződött összes mennyiségre vonatkozik. 

d) ha valamely konzorciumi tagnak alul-, felülvételezésből eredő pótdíjfizetési 
kötelezettsége keletkezik az egyedi szerződésében rögzített éves mennyiséghez 
képest, de konzorciumi szinten - a Vevők Konzorciumának tagjai által együttesen 
szerződött összes mennyiséget tekintve- az alul-, felülvételezés esete nem áll fenn, 
akkor az érintett konzorciumi tag mentesül az alul-, felülvételezésből eredő 
pótdíjfizetési kötelezettség alól. 

e) amennyiben konzorciumi szinten- a Vevők Konzorciumának tagjai által együttesen 
szerződött összes mennyiséget tekintve - az alul-, felülvételezés esete fennáll, akkor 
kizárólag az alul-, felülvételezéssei érintett konzorciumi tagot terheli az egyedi 
villamos energia kereskedelmi szerződések 6. pontjában szercplő alul-, 
felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség; azaz az alul, felülvételezéssei nem 
érintett konzorciumi tagokatmint Vevő(ke)t az egyedi villamos energia kereskedelmi 
szerződések 9. pontjában szereplő alul-, felülvételezésből eredő pótdíjfizetési 
kötelezettség ez esetben nem terheli. 

4. A jelen szerződésben nem szabályozott valamennyi kérdésben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindcnben 
maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2016 .................. hó ..... napja 

Eladó 
képviseletében 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat 

Konzorcium tagja 
Vevő 

Kocsis Sándor Sportközpont 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Gépmadár Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgánnesteri Hivatal 

Konzorcium tagja 
Vevő 

Kőbányai Mászóka Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Bóbita Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 



Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Gesztenye Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

········································· 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Konzorcium tagja 
Vevő 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Csodapók Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Csodafa Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 

Kőbányai Zsivaj Óvoda 
Konzorcium tagja 

Vevő 



MŰSZAKI MELLÍ~KLETEK 
(külön file-ban kerülnek csatolásra) 

l. sz. műszaki melléklet: műszaki adatlap 
2. sz. műszaki melléklet: idősoros fogyasztási helyek T-görbéje 

u. . 
\-------



A közbeszerzési dokumentumokat hiánytalanul 
átvettern 

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint gesztor ajánlatkérö últal 
indított - "Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére a 2017. Ol. Ol. 00:00 CET- 2017. 
12. 31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 

A dokumentációt átvevő neve [nyomtatott betűkkel J: .......................................... . 

Telj es cégnév [nyomtatott betűkkel J: ................................................................... . 

Székhely: .............................................................................................................. . 

································································································································ 

Cím [ahová a dokumentációt és/vagy a számlát kéri az ajánlattevő] ................. .. 
................................................................................................................................ 

S , l t" , . t' t za1n a veze o penztn eze : ............................................................... . 

Bankszá1nlaszám: ........................................................................ . 
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