
2, kieg6szit6 tii6koztatris 6s tdi6koztat6s a felhivris, valamint a kiizbeszerz6si dokumentumok
m6dositfs:irr5l

Tisztelt Jelentkezokl

A Budapest F-6v6ros X, kenilet Ktb6nyai Onkorm6nyzat ajanlatk&(\ 61tal inditott, ,,Fbldgdx energia
drtikesftdse a Kfbcinyai Onkormtinyzat ds intdzmdnyii rdsztire a 2017,j0.0L 00:00'CE.I._2018,09,30.
24:00 CET iddszakra vonatkozdan, tefes elltitr'ts alapil fdttlgtiz energia kereskeclelmi szerzflclds
keretdben" trirgyir kozbeszerzdsi elj6rdsban be6rkezett iiOrdesenl az aj6ilatk6ro az aldbbi kiegdszit6
tdi6koztat6st adia:

1l Kd{iik a Tisztelt Aj6nlattev6 kifejezett nyilatkozat6t ana vonatkoz6an, hogy az ajtnlari
dol<umentiici6ban meghatarozott valamennyi felhaszndldsi hely vonatkoz6s6ban biztJsitotr a 201:'.
okt6ber 1-jei keresked6vriltds !

Y 6l'nsz: Az elj:irrist meginditr5 fethfvris 20.26. pontja tartalmazta,, de aj6nlatk6r6 meger6siti, hogy
biztositott az ol<t6ber l-jei keresked6vflt6s,

2.) Kdrjiik tisztelt Ajanlatk6r6! er6sitse meg, i11. kiegdsziteni sziveskedjen a szerzod6s tervezetet,
miszerint fellraszndl6si helyenk6nt kiilonJ<iikin (egy szailan egy fogyaszt6si hely) kdri az elsztmolisstl

V:ilasz:
megf'€lel6en, nem felhaszniildsi helyenk6nti sz6ml6t,
int6zm6nyek fel6. a gi'zdijat, igy a gyiijt6szrimLin
szerz d sterv ezetb en megjeliilt adatokat.

Mivel az ajdnlatk6r6 tov|bbsz|mlinza az
k6ri feltiintetni felhaszndl{si helvenk6nt a

3 ) Hivatkozva az I sz' kiegdszit6 tdjekoztat|s 1. kdrddsdre adott v61aszra, tekintettel arra, hogy a
GET 3 $ 36. pontja szerint ,,Griz6v: a tlrgyev okt6ber l-jei glznap kezdetet6l a t6rgydvet kriveto 6v
szeplenrber 30-ai gdznap vdgdig terjed6 id6szak.", valamint a cEi :.g 38. pontja siirint ,,G6znap: a
984/2013lEU bizottsdgi rendelet 3. cikk 7. ponti6ban meghat6roiott fogalom.,,, k6riiik tisitelt
Ajrinlatkdr6t, hogy a 2tJ17.10.01. 00:00 6rakor har6lyba l6po ds 2018.09.30.24:00 6raiig tart6
szelzoddses idotartamot m6dositsa a 2017.10.0r 06:00 CET , 2018.10.01. 06:00 cET-re, igazodva
ezzel a GET -hez.

v:ilasz: Aj{nlatk6r6 m6dositja a szerz6d6s id6tartam6t a GET 3.$ 36. pontj6nak megfelel6en, b6r
a GET 3.$ 38. pontja {ltfspontunk szerint nincs iisszhangban u 3e. po"ttut, 6s a hivatkozott EU
bizottsfgi rendef etb6l sem egy6rtelmfi, mivel a rendelet az al bbiakai figziti;
,gdznap": tdli iddszdmitds esetdn az egyezmdnles koortlindtt vittigitlT sxerint a kdvetkezT nup S:00_
tdl 5:00-ig, nydri iddszdmittis esetdn az egJjezmdnyes koordindli vikigitlT szerint a kdvetkizT nap
4:00+61 4:00-ig tartd iddszak.

!-srlLnakkor elfogadjuk, hogy a keresked6v6ltdsra 0:00 6rakor nem tud sor kertilni. Tehat aj6ntatot a
2017.10.01. 06:00 cET - 2018,10.01. 06:00 cET id6szakra k6riink 6s ennek megteletden
mridositjuh a ktizbeszerz6si dokumentumokat.

4') KdrjLik tisztelt Aj6nlatkdr6 nyilatkozatdt, hogy anennyiben a kcjzbeszerzdsi dokr.Lmer.rtAci6ban
megadott adatok, 6s az eloszt6i nyilvdntart6s kozcitt eltdrids van az egyes felhaszn6irisi helyeken
tal6lhat6 Iekotott kapacit6sok/mdr6k ndvleges teljesitm6ny6t illetoen, uibun u, esetben az ut6bbi a
rndrvado I



Vflasz: Elt6r6s eset6n az eloszt6i nyilvrintartfs adatai a m6rvad6ak, de ajrinlatkdr6 eset6ben
jelenleg nincs elt6r6s.

5.) Kdrjiik tisztelt Ajanlatkdrot, pontositsa a f6ldgiz min6s6g6t meghatdroz6 szabvdny sz6maI a
szerzlddslewezetben, tekintettel arra, hogy a jelzett szabv|nyt visszavont6kl

vdlasz: Ajfnlatk6r6 az alkalmazand6 min6s6gi szabvdnyt m6dositja az MSZ 164g:2016-os
szabvrinyra.

6,) Tekintettel ana, hogy a szerz6d6stervezetben nem szerepel a moiekula dij, kdrdezziik tisztelt
aj6nlatkdrot elfogadja-e a szerz6dds kieg6szitds6t az ali-}bival, ami figyelembe veszi a szerz6d6s V, 6,
pontj Aban me gh aIAr ozof mennyi s6gi elszdmol6si alapj 6nak mdrtdkegysd g6t.

,,Molekula dij (Pn)

Pn: Pfix [HUF/GJ] - NCV, 15/15.C1 egysdgben

Pfix: ............. [HUF/GJ]

A Pfix arelem drtdke a szerz6d6ses id6szak sor6n nem v6ltozik."

Vflasz: Ajdnlatk6rd ekiirben nem kiv{nja m6dosftani a szerz6d6st, mivel mind a I'elhfv6s 14.
pontj{ban, mind a szerz6d6stervezetben egy6rtelmiien el6irtao hogy a HUF/m3 m6rt6kegys6gben
megadott ajfnlati {rnal< magriban kell foglalnia mind a molekula dijat, mind 

^rendszerhaszn:ilati dijat, mind a szagositds dijdt. Ajrinlatk616 szimira nincs jelent6s6ge a
molekula dij kiiliin feltiintet6s6nek a Kbt. 131.$ (2) bekezd6se pedig az 6rt6kel6sre klrUl6 aj6nlati
elem (6s nem annak r6szelemei) I'eltiintet6s6t teszi ktitelez6v6 a szerz6d6sben. Term6szetesen,
amennyiben a nyertes kereskedd kiv:inja, a szerz6d6skiit6skor az ajinlati ir mellett zrir6jelben
feltiintethet6, hogy abb6t mekkora iisszeget tesz ki a molekuladij.

7 ) Kdrdezzik tisztelt Ajanlatkdrdt, j6l gondoljuk-e, hogy az aj nlati 6 meghataroz6sakor a
forgalom fiiggetlen RHD dijt6telekel a szerzod.ltt mennyis6ggel, a2a2207,050 m3-rel kell fajlagositani.

Vdlasz: Igen, a szerzfdldtt mennyis6ggel.

A kieg6szit6 t6llkoztatis 3. 6s 5. pontj6ra tekintettel az ajSnlatklto az eljardst megindit6 felhivds 6s a
kozbeszerzdsi dokumentumol< vonatkoz6 pontjait m6dositja, amelyet ezriton ktild meg kozvetleniil az
drdekelt gazdasdgi szerepl6krek a Kbt. 113.$ (4) bekezddse alapj an. 86r a m6dositis tartalma nem
jelentos, ajanlatkdr6 a Kbt. 52.$ (4) bekezdds b) pontjdra 6s (5) bekezddsdre tekintettel az ai6nlatr6reli

Budapest, 2017. m6jus 1 1.

Tisztelettel
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