Tisztelt Jelentkez6kl

A

Budapest Fov6ros

X.

keri.ilet Kob6nyai Onkorm6nyzat ajfnlatkdro 6ltal inditott,
,Tiltol,inos

felhaszndldsri villamos energia drtdkesitdse Butlapest Fdvdros X. keriilet K1bdnyai
Onkormtinyzat ds Intdzmdnyei idszdre a 2017.01.01, 00;00 CET - 2017.12.3L 24:00
CET ki)zdtti
iddszukban telies elltitds ahprt villamos energia kereskedelmi szerz1dds keretdben,
t;rgyi
k'zbeszetzdsi elj6r6sb an erkezett k6rddsekre ajanlitkdrO az alihbikiegdszito ttrjekoztatttst
adja:

I'

Kdrdds:

A

szerzlddstervezet 7, pontj6nak utols6 bekezddsdvel kapcsolatbanttllkoztatjuk
a
Tisztelt Ajdnlatkdrot, hogy az elad6t terhelo kcjtbdrt abban u,
tudjuk visszautalni,
amennyiben nincs a folyosz6ml6n h6traldkos tdtel. A visszautal6sn6l az"."tb"n
erintett sztmla sz6mlasz6ma
keriil feltiintetdsre. Elfogadhato-e ez az aj6nlarker6 reszercl?

V6lasz. Ajrinlatk6r6 nem kivfn 6lni a Kbt. 135. g (6) bekezd6sdben foglalt
beszrimit6ssal 6lni.
Ha hritral6k keletkezik valami6rt, azt ajfnlatkdr6 ktiliin rendezi, de nem szokott el6fordulni

ajrinlatk6r6, minden sz6ml6t a fizetdsi hatririd6n betiil kiegyenlit. Ajrlnlatk6r6
sz6m6rri
nyomon kiivethetetlen lenne besz:imitfs eset6n, hogy mely befiiet6s hova keriil
kiinyvel6sre.
Aj 6n I atkd 16 n e m kiv rin v iltoztatni a szer z6 rJ6s terveieten.

2'

Kdrd6s: A szerzodestervezet 8. pontj6ban a kikapcsoldsra ds az azzal j6r6
szolgiitathssztineteltetdsre vonatkozSantajdkoztatjuk az Ajdnlatkdiot, hogy
a kikapcsol6si ortesitot
az erosztSr engeddlyes kiildi ki. Elfogadhato-e ez az Ajanlitk6ro reszerol?
Vflasz. Igen, elfogadhat6, ajrinlatk6r6 pontosftotta a szerz6d6s ezen pontj:it.

3, Kdrdds: Elfogadhato-e az Ajtnlatkero rcszero7, hogy 30 nap helyett 15 napon trili
kdsedelmes teljesit6s esetdn kezdemenyezze az Elad6 a sz6lIit6s sziineteltetds6t

kezdemdnyezhe s se a fo gy aszto kikap

ds

cso I6

sifi az elo szt6 hillozatb 6I?

Vflasz' Aj6nlatk6r6 nem kivfn viitoztatni a szerz6d6ses felt6teleken. A kieg6szi t6 titj1koztatits
k6r6s a nem egy6rtelmti kijelent6sek tisztfuzftsfra szolgfl, nem pedig szerz6d6s
m6dosit6si
javaslatok megt6tel6re. Az eljrir:is nem t6rgyal6sos, igy
rid6s
m6dositfsi javaslatokat, tovfbbf az es6lyegyenl6s6g 6s v
nem
kiv:inja a szerz6d.6ses felt6teleket egyeflen jelentk ez6 szerzld
i.

4' Kerdds: A szerzoddstervezet 12. pontjdban, a szerzodds m6dosit6sa 6s megszr,intetdse
pontban nem kertilt feltiintetdsre a rendkiviili felmond6sra vonatkoz6
szovegezds sem az Elad6, sem
-Rendkiviili
pedig a Vevo reszetol. Kdrjiik az Ajtnlatkdr6t, a szerzbddstervezetet
a
felmond6sra
vonatkoz6 rdsszel egdszitse ki.
Y6lasz. Aj6nlatkdro kiegdszitette a szerzodds 12, pontj6t a rendkivrili felmond6sra
okot ad6 ndhdny
korr'ilmdnnyel, mivel kimeritoen nem sorolhat6ak fel
u sirlyos ldnyeges kotelezettsdgszegdsei,
Egyebi
stervezet
a"16t.
azElad,o resz1roi felme^ilo, a Kbt.-143:$ (3)
bekezd
irozott te
okot, valamint a szerzoddstervezet 13. pontja
tartalm
hivatkoz
stervezetben kiilon nem szabalyozott kd;dds;k
tekintetdben.

,,4 szerzdddsben nem szabdlyozott kdrdesekben a hatdlyos mag/ar jogszabdlyok, lgy elsdsorban
a
Polgdri Tarvdnykanyvrcil sz6l6 2013. dvi V, torvtlny, i kotbuirrrrarrtoat sz'6t6
20j5. dvi CXLilL
torvdny (Kbt'),' a villamos energidr'l sz6l6 2007, dvi LXXWL torvdny (a
tovdbbiakban; VET), a
vdgrehaitdsar6l szdl6 187/2008. (VIL24) Kormdnyrendelet (a tovdbbiakban;
vET Wr.), ds a VET
vdgrehaitdsdra kiadott egydb rendelete,k rendelkezdsei, tovdbbd
az Elad,nqk a MEH dltat
efogadott uzletszabdlyzata, illetdleg az AszF-benfoglaltak az irdnyad1ak.,,

5'

K6rdes: Helyesen ettelmezzik, hogy az ajfnlati es szeru1deses
6r tafialmazza a villam's
energia dijtfi, a hatiirkeresztezdsi dijat, amdrlegkor. tagsitgi dijat?

Az aifinlati 6r nem tattalmazza a villamos energi6r6l szolo 2007. 6vi LXXXVI.
tv. 9-13. $-aiban
meghatttozott 6s a38912007. (XII'23.) Korm6nyrendeletben, valamint
az ifivetelkotelezetts eg alit
eso villamos energi6nak

az fLtviteli rendszerir6nyitO anultortdno szetosztin1rol es a szdtoszt6s sor6n
alkalmazhat6 aruk meghatfuoz6s6nak m6dj6r6i 112016. (r, 27.)
NFM rendeletben szabiiyozott,
megfjul6 energiaforr6sb6l ds hulladdkb6l nyert energi6val termelt villamos
energia termeldsdnek
elosegitdse drdekdben az Atviteli RendszerirariyitOtOt a
tital kdtelezoen
megv6sdrolando vllfamos energia (KAT) mennyisdgdnek
ds
6.nak koltsdgdt. a
rendszerhaszntlati dijakat, a2007.6vi LXXXYT. tv. r4i, g-6ban
1
p enzeszk;z1ket, az
energia ad5t, az ApA-t, valamint a vonatkozo
iog.rtahalyok alapj6n esetlegesen felmeriilo egydb
ad6kat, i lletdkeket, dij akat,j druldkokat d s kolts 6 geliet.

Yfiasz: igen, helyesen drlelmezi, hiszen mind
kifej ezetten ezt tartalmazza.

a szerzoddstervezet, mind a felhivas 15. pontja

6'

Kdrdds: Helyesen erluelmezz.fik miszerint a rendsz erhasznillatr
dijakat (RHD) a nyertes
ajitnlattevonkeresztiilkiv6nj6kmegfi zetni?

Y ttlasz: Igen, helyesen drtelmezi.

A szerz6d6s-m6dosft:isra tekintettel aj{nla tk6r6 az ajilnlatt6teli hatrir id6t 2016.
november 03.
napirin 9:00 6rdra halasztja. Az aiilnlatt6teli hatririd6 napjrin ajfnlatok
benyrijtrisrira g:30 6s
9:00 rira kiiztitt van lehet6s6g. Felhivjuk szives figyelmuket, hogy
a hat:irid6n tril 6rkezett
kieg6szft6
tiiCkoztatds-k6rdseket nem kiiteless6g e ai"aiinlatk6r6ne-k megv6laszolni!

A-i6nlatkdro mell6kelten megkrildi a m6dositott szerzoddstewezetet
tartalmazo kcjzbeszerzesi
dokumentumokat, amelyek a felhiv6sban megadott linken is eldrhetoek.
Budapest, 2016-10-24
Tisztelettel
.-4F-..'-*

ajdnl
dr. Magyar Adrienn
felel o s akkreditrilt ko zb e szerzds i szaktan6c s ad6

