Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Zrt.
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
„Villamos energia beszerzése 2015. évre”

Miskolc, 2014. október

TARTALOMJEGYZÉK
I. AJÁNLATI FELHÍVÁS
II. DOKUMENTÁCIÓ
A.) Általános rendelkezések
1. Az eljárás általános feltételei
2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása
3. Ajánlati felhívás és Dokumentáció módosítása
4. Kiegészítő tájékoztatás
5. Teljesség és pontosság
6. Ajánlattétel költségei
7. Ajánlati kötöttség
8. Üzleti titok
9. Összeférhetetlenség
10. Közös ajánlattétel
11. Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
12. Dokumentáció tartalmának értelmezése
B.) Speciális rendelkezések
1. Ajánlat tárgya és terjedelme
2. Ajánlati biztosíték
3. Árajánlat megadása
4. Rész vagy több változatú ajánlat
5. Az Ajánlat formai követelményei
6. Az Ajánlat tartalmi követelményei
7. Az ajánlatok kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk
8. Az ajánlatok benyújtása
9. Az ajánlatok felbontása
10. Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása
11. Az ajánlatok értékelése
12. Az eljárás eredményének, az összegzésnek a megküldése
13. A szerződés megkötése
III. MŰSZAKI LEÍRÁS
IV. SZERZŐDÉS
V. MELLÉKLETEK, IRATMINTÁK
Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet)
Felolvasólap (2. sz. melléklet)
Információs adatlap (3. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata az Ajánlati felhívásban közzétett feltételek elfogadásáról a Kbt.
60.§ (3) bekezdése alapján (4. sz. melléklet)
Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén (Alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb
szerv esetén) ajánlattevői nyilatkozata (5. sz. melléklet)
Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb
szerv kötelezettségvállaló nyilatkozata (6. sz. melléklet)
Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet)
Összeférhetetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet)
Kkvt. szerinti besorolásról nyilatkozat (9. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja és (2) bekezdése szerint
(10. sz. melléklet)
Visszaigazoló adatlap (11. sz. melléklet)

2

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS
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09/10/2014 S194 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati
felhívás - Nyílt eljárás
Magyarország-Miskolc: Villamos energia
2014/S 194-343483
Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
Árubeszerzés
2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
AK01162
Tömösi utca 2.
Címzett: Műszaki Osztály
3527 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 46343011
E-mail: szoby.zsolt@borsodviz.hu
Fax: +36 46342423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.borsodviz.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A
fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
I.2)Fő tevékenység
Víz
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Villamos energia beszerzés 2015. évre.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Borsodvíz Zrt. működési területén, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a dokumentációban felsorolt helyeken.
NUTS-kód HU311
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Villamos energia vásárlási szerződés, víziközmű telepeken felhasználásra kerülő
villamos energia beszerzése 2015. évre.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09310000
II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Villamos energia beszerzése 2015. évben 10,62 GWh mennyiségben, az ajánlatkérő
a megadott évi mennyiségtől +10 %-ban különdíjmentesen eltérhet.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2015 Befejezés 31.12.2015
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetés pénzneme: HUF. Előleget ajánlatkérő nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási
lehetőséget biztosít a nyertes ajánlattevő részére havonta, teljesítést követően.
Ajánlatkérő az ellenértéket, az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően kiállított
számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1)–(2)
bekezdésében leírtak szerint. Az ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. (Art.) 36/A. §-t alkalmazni köteles.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya
alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2)
bekezdésének hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a-e.
pontjának hatálya alá tartozik.
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Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a
szerint köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról a Kbt. 58.
§ (3) bekezdése szerinti cégszerű nyilatkozatot benyújtani.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének ae. pontban foglalt kizáró okok hiányáról az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása
szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének a-e. pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 57. § (1) bekezdés a-e. pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont
szerinti nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57.
§ (1) bekezdésének a-e. pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód:
P/1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában be kell csatolnia valamennyi - a cégkivonatban szereplő
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé
számított 2 év tekintetében arról, hogy mióta vezeti Ajánlattevő bankszámláját,
sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 éven belül, ha
igen hány alkalommal 60 napot meghaladó, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2.).Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerint nyilatkoznia kell az előző üzleti évben villamos energia értékesítése tárgyában
elért nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)–
(6) bekezdései a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevőnek bármely
pénzügyi intézménytől származó (banki) nyilatkozat szerint az ajánlattevő bármelyik
számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven belül egynél több
esetben 60 napot meghaladó lejárt határidejű sorban állás volt.
Ajánlatkérő a sorbanállás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
P/2.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző üzleti
évben villamos energia értékesítéséből származó legalább nettó 201 780 000 HUF
árbevétellel.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet (Korm. r.) alapján
ajánlatában csatolja a Korm. r. 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítás) szállításainak ismertetését, a
310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
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A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a teljesítés idejét, a
szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát (különösen a
közbeszerzés tárgyára tekintettel), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)(6) bekezdései a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (1)–(2) és (4) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább
nettó 201 780 000 HUF, (vagy azt meghaladó ellenszolgáltatás értékű) villamos
energia értékesítéséről szóló referenciával.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 18.11.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
18.11.2014 - 10:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve
részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.11.2014 - 10:00
Hely
Borsodvíz Zrt. I. em. tárgyaló, 3527 Miskolc, Tömösi 2.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: nem
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VI.3)További információk:
Jelen közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvénynek (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban
irányadó és hatályos szabályai szerint kell eljárni.
1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati kötöttség - AF IV.3.6 szerinti - időtartama
alatt bírálja el (Kbt. 65. § (1) bekezdés szerint). Az ajánlatkérő indokolt esetben az
ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket
ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának
eredeti időpontjától számított 60 napot (Kbt. 65. § (2) bekezdés).
2) Az eredményhirdetés a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint, ajánlatkérő döntését
tartalmazó összegezés megküldésével történik.
3) Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik. Az ajánlatkérő a szerződést ezen meghosszabbodott ajánlati
kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Nem köthető meg azonban a szerződés
az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. (Kbt.
124. § (5)–(6) bekezdés).
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők) Kbt. 40. § (1)
bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni kell.
5) A dokumentáció átvehető a Borsodvíz Zrt. székházában (3527 Miskolc, Tömösi u.
2.) munkanapokon, 08:00 és 14:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján a
IV.3.4) pontban megjelölt időpontig. Az ajánlatkérő a jelen eljárás dokumentációját
teljes terjedelemében elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi honlapján
(http://www.borsodviz.hu). A Kbt. 49. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban
az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció átvétele/letöltése. Közös
ajánlattétel esetén elegendő a közös ajánlattevők egyikének kiváltania a
dokumentációt. A dokumentáció átvételének/letöltésének igazolása az érvényes
ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. A személyesen átvett
dokumentáció átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Az elektronikus úton
hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevők által a dokumentáció
részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen
felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.
6) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában
ellenőrzi.
7) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékadáshoz köti, amit az
ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, a bizonylat ajánlathoz történő
csatolásával kell igazolnia. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az
ajánlati kötöttség ideje alatt.
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1 000 000 HUF azaz:
egymillió forint.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlatkérő fizetési számlájára (Erste
Bank NyRt.-nél vezetett 11994002-02402374-00000000) történő befizetéssel, bank
vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati
biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdésére hivatkozással előírja, hogy a bankgarancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
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kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesített ajánlati biztosíték okiratait,
bizonylatait eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
8) Az ajánlatokat írásban és zártan 1 darab papír alapú példányban, valamint a papír
alapú példánnyal mindenben megegyező 2 darab elektronikus másolati példányban
az Ajánlati Felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A papír alapú ajánlatot roncsolás
mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos számozással ellátva, az
oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell benyújtani. A külső csomagoláson
fel kell legalább tüntetni az ajánlatkérő szervezet nevét, kézbesítés pontos helyét,
továbbá az ajánlattevő nevét, postacímét, valamint „Villamos energia beszerzés
2015. évre” és „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel” feliratot,
vagy bármely más azzal egyenértékű utalást, ami egyértelművé teszi, hogy a zárt
csomagolást határidő előtt nem lehet felbontani. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az ajánlat benyújtásának helyén sor
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből,
késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
9) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az
ajánlattevő által tett hiba kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az
ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk;
10) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és az
ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtó egyéb gazdasági szereplőnek az
ajánlathoz csatolni kell:
— hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát (egyszerű másolatban is
lehet csatolni),
— amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el,
akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes bizonyító erejű
magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is.
11) Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti teljességi
nyilatkozatot tartozik benyújtani, eredeti aláírt példányban.
12) Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek
ajánlatában csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
13) Hivatkozva a 310/2011. Korm. r. 20. § (4) bekezdésben foglaltakra, Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a
szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P/1. és P/2. pontja.
III.2.3. M/1. pontja.
14) Az ajánlatnak tartalmazni kell a mérlegkör azonosítóját és a mérlegkört
működtető megnevezését. (Mérlegkör felelősségi nyilatkozat)
15) Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek hirdesse,
amennyiben a megajánlás meghaladja a rendelkezésre álló forrást (Kbt. 76. § (1)
bekezdés c. pontja). Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet az
alapmennyiségre, 10,62 GWh villamos energia mennyiségre vonatkozóan nettó 201
780 000 HUF (azaz 1 kWh villamos energia nettó 19 HUF).
16) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, az ajánlatban kWh-kénti nettó árat kell
megadnia KÁT-tal együtt, forintban, amely tartalmazza a mérlegkör-tagsági és
mérlegkör-menedzsment díjat is. Az ár ne tartalmazza a VET 147. §-ban
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meghatározott pénzeszközöket, a kapcsolt termékszerkezet átalakítási díjat, az
energiaadót, ÁFA-t, a VET 142. § (1) szerinti díjakat (rendszerhasználati díjak). Az
árat sem euróárfolyamtól, sem villamos energia tőzsdei áraktól és semmilyen más
tényező alakulásától függővé tenni nem lehetséges.
17) Az ajánlattétel valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
18) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződéses időszakra vonatkozóan
rendszerhasználati díjakkal integrált számlát állít ki Ajánlatkérő részére, azaz
Ajánlatkérő rendszerhasználati díjfizetési kötelezettsége az Elosztói Engedélyes felé
Ajánlattevőn keresztül történik. Érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza az
Ajánlatevő nyilatkozatát a rendszerhasználati díjakkal együtt történő integrált
számlázására.
19) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az Ajánlatkérő az írásbeli
összegezésben megjelölte.
20) Az ajánlatban - ha a felhívás, vagy a dokumentáció ezt elő is írta - nem kell
igazolni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen
jogosult tájékozódni (Kbt. 36. § (5) bekezdés).
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
7.10.2014
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II. DOKUMENTÁCIÓ
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Dokumentáció
A.) Általános rendelkezések
Ajánlatkérő:
Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Zrt
3527. Miskolc, Tömösi u. 2.sz.
1. Az eljárás általános feltételei
Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a „2011. évi CVIII.
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési
eljáráshoz elkészített Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: Ajánlati
Dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlati
Dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.
Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat, mint érvénytelen ajánlat elutasítását vonhatja maga
után:
- ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre,
vagy
- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely a hiánypótlást követően sem felel meg bármely
jogszabályban, az Ajánlati Dokumentációban, illetőleg Felhívásban megadott minden
követelménynek, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés e. pontjában leírtakra.
Az ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlatot benyújtó ajánlattevő
szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja a Kbt. 28. § (1) bekezdésének
megfelelően.
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatra és a megvalósításra kötendő szerződésre
a hatályos magyar jogszabályok és előírások érvényesek.
2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása
Az ajánlattevők benyújtás után ajánlatukat módosíthatják, visszavonhatják, esetleg újra
beadhatják az ajánlattételi határidő lejártáig.
A módosított ajánlat külső csomagolásán fel kell legalább tüntetni az ajánlatkérő szervezet
nevét, kézbesítés pontos helyét, továbbá az ajánlattevő nevét, postacímét, valamint a
következő szöveget: „Villamos energia beszerzés 2015. évre módosított ajánlat”.
Ajánlatkérő a módosított ajánlat kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot
semmilyen módon nem veszi figyelembe.
Ajánlattevő az Ajánlati Felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlatok
felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja
ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen
aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt – ajánlott küldeményben, vagy személyes
átadás útján – az ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesítenie Ajánlatkérő részére.
Az ajánlattételi határidő lejárta után az ajánlatok módosítására a Kbt. 67-69. § szerinti
rendelkezések figyelembe vétele mellett van lehetőség.

12

3. Az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció módosítása
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlati Felhívásban, illetve
jelen Dokumentációban meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeiről,
illetve a dokumentáció módosított elemeiről vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása
nagyobb terjedelmű - a dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak
felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról,
határidejéről, beszerzési helyéről Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt új
hirdetményt tesz közzé, és egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a dokumentációt
átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
Az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén Ajánlatkérő új ajánlattételi
határidőt állapít meg a Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint.
4. Kiegészítő tájékoztatás
Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől.
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy emailben kell eljuttatni az alábbi címre:
Kapcsolattartó:

Szoby Zsolt
3527. Miskolc, Tömösi u. 2.sz.
Tel.: 46/343-044
Fax: 46/342-423
E-mail: szoby.zsolt@borsodviz.hu

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. Ha a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de
megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a Kbt. 45. § (4)
bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg
írásban, telefax útján, illetve postai úton ajánlott levélben a megadott postai címre.
Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat
kérhető az ajánlatkérő székhelyén.
A Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a
dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat,
információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az
eljárást megindító felhívástól, vagy a Kbt.-től. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme,
előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A
kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az
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ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg
hiánytalanul határidőre. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az Ajánlati
Dokumentáció részévé válnak.
5. Teljesség és pontosság
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az Ajánlati Dokumentáció teljes átvételét.
6. Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban
kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
7. Ajánlati kötöttség
Az Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az Ajánlati
Felhívásban megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot (Kbt. 65. § (2) bekezdés).
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
8. Üzleti titok
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell
elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére
figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra
hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
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9. Összeférhetetlenség
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és
tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban
részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy
annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha
közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az
ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet
figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többletinformációkra
tekintettel
a
közbeszerzési
eljárásban
történő
részvétele
összeférhetetlenséget eredményezne.
Ezen tények fenn nem állásáról a jelen Dokumentáció Iratminták fejezetében található
megfelelő iratminta kitöltésével és cégszerű aláírásával kell nyilatkozni.
10. Közös ajánlattétel
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni
konzorciumi megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
közös ajánlattevők megnevezése
a vezető (képviselő) cég megjelölése,
a közös ajánlattevők teljes körű képviseletére jogosult megnevezése
ajánlat aláírás módjának ismertetése,
az együttműködési szerződés határidejének megjelölése,
a részesedés mértékének feltüntetése,
a feladatok megosztásának ismertetése,
a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a
szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő
kiválasztásra kerül.
11. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
Ajánlatkérő: Ajánlati felhívás I.1.) pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a felhasználóval.
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt
be;
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, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások
kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja;
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Ajánlati dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet,
melyet az ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsát.
Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;
Közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez
szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos
helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást
megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése;
Műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet különösen az
ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a
közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés
tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt
rendeltetésnek.
Nyílt eljárás: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt
gazdasági szereplő ajánlatot tehet;
Üzleti titok: a Ptk. 2:47 §-ában így meghatározott fogalom.
12. A dokumentáció tartalmának értelmezése
Ezen dokumentációban megfogalmazott előírások nem változtatják meg, hanem csak
kiegészítik a jelen közbeszerzés tárgyában közzétett Ajánlati felhívásban meghatározott
Ajánlattételi feltételeket és előírásokat, vagyis a jelen dokumentáció, valamint annak
mellékletei elvárásait az Ajánlati felhívás mintegy kiegészítésképpen kell az Ajánlattevőnek
alkalmaznia.
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DOKUMENTÁCIÓ
B.) Speciális rendelkezések

1. Az ajánlat tárgya és terjedelme
Az ajánlat tárgyát és terjedelmét az Ajánlati dokumentáció határozza meg.
Az ajánlattevőnek az Ajánlati dokumentáció szerinti műszaki tartalomra kell ajánlatot tennie a
szöveges kiegészítések figyelembe vételével.
2. Ajánlati Biztosíték
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékadáshoz köti, amit az
ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, a bizonylat ajánlathoz történő
csatolásával kell igazolnia.
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1.000.000,- Ft azaz: Egymillió
Ft.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő fizetési számlájára (Erste Bank NyRt.-nél
vezetett 11994002-02402374-00000000) történő befizetéssel, bank vagy biztosító által vállalt
garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdésére hivatkozással előírja, hogy a bankgarancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel teljesített ajánlati biztosíték okiratait, bizonylatait eredeti vagy
hiteles másolatban kell benyújtani.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat
benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés
jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (terhelési értesítő bank által hitelesített
példányát), a bankgarancia-nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt az ajánlathoz kell csatolni.
Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt.
Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. §. (5) bekezdésében foglaltak
szerint történik.
3. Árajánlat megadása
Az árajánlatot a következő módon, Forintban kell megadni: kWh- kénti nettó Ajánlati ár KÁTtal együtt, amely tartalmazza a mérlegkör-tagsági és mérlegkör-menedzsment díjat is. Az ár
ne tartalmazza a VET 147. §-ban meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, ÁFA-t, a
VET 142. § (1) szerinti díjakat (rendszerhasználati díjak). Az árat sem EURO árfolyamtól,
sem villamos energia tőzsdei áraktól és semmilyen más tényező alakulásától függővé tenni
nem lehetséges.
Az ajánlatok értékelése a nettó Ajánlati ár alapján történik.
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4. Rész- vagy több változatú ajánlat
A rész- vagy több változatú ajánlattétel lehetőségét az Ajánlati Felhívás szabályozza úgy,
hogy részajánlat, illetve több változatú ajánlattételre nincs lehetőség.
5. Az ajánlat formai követelményei
Az ajánlatokat írásban és zártan, kötött vagy fűzött formában, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
1 darab papír alapú példányban, valamint a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 2
darab elektronikus másolati példányban az Ajánlati Felhívás I.1. pontjában megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A papír alapú ajánlatot roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos
sorszámozással ellátva, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell benyújtani.
Folyamatos sorszámozás alatt az ajánlatkérő a következőt érti: az ajánlat oldalszámozása
eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az Ajánlattevő
által tett hiba kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró
személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
Ajánlattevőnek saját nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia.
Az ajánlatot valamennyi mellékletével együtt magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő
tudomásul veszi, hogy a szerződés és az abban szabályozott kapcsolattartás /levelezés,
naplózás, stb./ valamint a dokumentációk szolgáltatása magyar nyelven történik.
Az ajánlatot zárt borítékban (csomagolásban) kell benyújtani. Az Ajánlattevő a borítékokat
úgy köteles lezárni (lepecsételni), hogy illetéktelen beavatkozás vagy kísérlete felfedezhető
legyen, s általában megnehezítse a boríték felnyitását. A borítékon (külső csomagoláson)
legalább fel kell tüntetni:
az ajánlatkérő szervezet nevét
kézbesítés pontos helyét
az ajánlattevő nevét
az ajánlattevő postacímét
"Villamos energia beszerzés 2015. évre” és „Kizárólag az ajánlattételi határidő
lejártakor bontható fel” feliratot, vagy bármely más azzal egyenértékű utalást, ami
egyértelművé teszi, hogy a zárt csomagolást határidő előtt nem lehet felbontani.
Amennyiben az ajánlat csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat
nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az Ajánlattevő
kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy elirányítják.
6. Az ajánlat tartalmi követelményei
Az ajánlatot a jelen fejezet előírásai szerinti sorrendben és tartalommal kérjük (javasolt)
összeállítani, ahol minta lapok kerültek kiállításra, azok kitöltésével kérjük (javasolt) csatolni
a közbeszerzési eljárás és az értékelés lebonyolításának megkönnyítése érdekében. Az
ajánlatnak mindenben meg kell felelnie az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban
foglaltaknak.
Az ajánlatot az alábbiak szerint kell összeállítani:
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Fedőlap
Tartalomjegyzék oldalszámozással (1. számú melléklet)
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Információs adatlap az Ajánlattevőre vonatkozóan (3. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata az Ajánlati Felhívásban közzétett feltételek elfogadásáról a
Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján (4. számú melléklet)
A kizáró okok fenn nem állására igazolások, nyilatkozatok
A 310/2011 (XII.23.) Korm.rendelet szerint kell igazolni az ajánlati felhívásban előírt
kizáró okok fenn nem állását
Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén (Alkalmasság igazolásában részt
vevő egyéb szerv esetén) ajánlattevői nyilatkozata (5. számú melléklet)
Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmasság igazolásában részt
vevő egyéb szerv kötelezettségvállaló nyilatkozata (6. számú melléklet)
Amennyiben az alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevő egyéb szerv
kapacitására támaszkodik, úgy valamennyi ilyen - kapacitást nyújtó szervvel igazolt alkalmassági feltétel esetében a kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni kell.
Ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szerv nyilatkozata a Kbt. 55 § (6) bekezdés
értelmében
„Kbt. 55. § (6) bekezdés szerint: Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező)
nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e
más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során,
vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt
esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak.
Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért”.

Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata (7. számú melléklet)
Nemlegesség esetében is szükséges a nyilatkozat becsatolása.
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Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása
P/1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában be kell csatolnia valamennyi - a cégkivonatban szereplő
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé
számított 2 év tekintetében arról, hogy mióta vezeti Ajánlattevő bankszámláját,
sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 éven belül, ha
igen hány alkalommal 60 napot meghaladó, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2.).Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerint nyilatkoznia kell az előző üzleti évben villamos energia értékesítése tárgyában
elért nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)(6) bekezdései a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bekezdése.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
M/1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet (Korm.r.) alapján ajánlatában
csatolja a Korm. r. 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítás) szállításainak ismertetését, a
310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a teljesítés idejét, a
szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát (különösen a
közbeszerzés tárgyára tekintettel), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)(6) bekezdései a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (1)-(2) és (4) bekezdése.
Mérlegkör felelősségi nyilatkozat (mérlegkör azonosítója, mérlegkör működtető
megnevezése)
Szerződés tervezete
A kiadott minta szerinti szerződést a szükséges adatokkal kiegészítve kell az
ajánlathoz csatolni. Az Ajánlattevő vállalásai és a szerződéstervezet között
ellentmondás nem lehetséges.
Aláírási címpéldány
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és az ajánlatban
cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtó egyéb gazdasági szereplőnek az ajánlathoz
csatolni kell:
- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát (egyszerű másolatban is
lehet csatolni)
- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el,
akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes bizonyító erejű
magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is.
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Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek
ajánlatában csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Összeférhetetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet)
Kkvt. szerinti besorolásról nyilatkozat (9. sz. melléklet)
Nyilatkozat a rendszerhasználati díjakkal együtt történő integrált számlázásra
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum
Közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodás
Tartalma:
- közös ajánlattevők megnevezése
-a vezető (képviselő) cég megjelölése,
-a közös ajánlattevők teljes körű képviseletére jogosult megnevezése
-ajánlat aláírás módjának ismertetése,
-az együttműködési szerződés határidejének megjelölése,
-a részesedés mértékének feltüntetése,
-a feladatok megosztásának ismertetése,
-a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a
szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő
kiválasztásra kerül;
Külföldi Ajánlattevő esetében, amennyiben az Ajánlatkérő által kötelezően
dokumentum valamelyike a letelepedése szerinti jogszabályok értelmében
értelmezhető, úgy nyilatkoznia kell, hogy a vizsgálni kívánt információ
jogszabály
értelmében,
mely
okiratból
állapítható
meg
és
okiratot/dokumentumot kell az előírt formában benyújtani.

előírt
nem
mely
ezen

Egyéb, az Ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok
Kérjük, hogy a felsoroltakon kívül az Ajánlattevő által becsatolandónak ítélt
mindennemű igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban
csatoljanak ajánlatukhoz, figyelemmel a dokumentációban foglalt formai
követelményekre.
7. Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk
Az Ajánlattevőnek az Ajánlati felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező
okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek)
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen Dokumentáció iratminta alkalmazását írja
elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kérjük (javasolt)
felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az Ajánlattevő felelősséggel
tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások,
okiratok tartalmának valódiságáért. Amennyiben ajánlattevő saját iratminta alkalmazása
mellett dönt, úgy annak megfelelő tartalmáért felelősséggel tartozik.
8. Az ajánlatok benyújtása
A benyújtásra elkészített ajánlatokat, az Ajánlati felhívásban megjelölt címre kell eljuttatni, a
különbeni jogvesztés terhe mellett, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.
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Az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül lehet benyújtani.
A benyújtás személyesen (kézbesítő útján), vagy postai úton történhet. Az ajánlatok postai
megküldése esetén az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező
esetben az ajánlat nem érvényes.
A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból
eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.
Az Ajánlatkérő a 10:00 órás időpontot a telefonról 180-as számon hívható pontos időjelzés
szerint állapítja meg, vagy a pontos idő bármely online felületen történő ellenőrzésével.
Az Ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta után beérkező ajánlatokat az Ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja [Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pont].
Az ajánlattételi határidő lejárta után beadni kívánt ajánlat átvétele nem tagadható meg,
azonban az ajánlat megérkezésének az időpontjáról – lehetőleg az Ajánlattevővel közösen –
jegyzőkönyvet kell készíteni és az ajánlatot a nyilvántartókönyvbe ezen jegyzőkönyvre való
utalással kell regisztrálni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen ajánlat azonban érvénytelen.
9. Az ajánlatok felbontása (Kbt. 62. §)
Az ajánlatok felbontását a Felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő
megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes
ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ajánlatonként ismerteti az Ajánlattevő nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét), az ajánlat elbírálásra kerülő számszerűsíthető tartalmi elemet.
A Felolvasólap szerinti adatok kerülnek a bontáson ismertetésre.
Az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül
megküld az Ajánlattevők részére.
10. Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása (Kbt. 65-70. §)
Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő által megbízott személyek, az Ajánlatkérő
által felkért bizottság elvégzi az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó
dokumentumok tételes alaki és formai ellenőrzését a Kbt. 65-70. § szerint. Az ajánlatok
tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésre
vagy az Ajánlattevő kizárásra okot adó körülmények.
A hiánypótlás (Kbt. 67. §)
Az Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként, a Kbt. 67. § -ában
foglaltakkal összhangban biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás ugyanazon
hiány pótlására többször nem biztosítható. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban
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szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat
megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A
hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban
alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi
hiánypótlások során már nem pótolhatók.
A hiánypótlás nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
Felvilágosítás kérés (Kbt. 67. §)
Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében,
az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása céljából az Ajánlatkérő – valamennyi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett –
felkéri az Ajánlattevőt felvilágosítás megadására.
A felvilágosítás nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
A nyilvánvaló számítási hiba (Kbt. 68. §)
Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés
eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy
a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul
véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható
számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes Ajánlattevőt egyidejűleg,
közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.
Irreális ajánlati elem (Kbt. 69-70. §)
Az Ajánlatkérő köteles írásban magyarázatot kérni az aránytalanul alacsony ajánlati árat
megadó Ajánlattevőtől a Kbt. 69. § -a szerint.
Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati
elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni a Kbt. 70. §-a
szerint.
Az ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének megállapítása, az Ajánlattevőknek
az eljárásból való kizárása (Kbt. 65. §, 74. §)
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Az Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként a Felhívásban, a
Dokumentációban és a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok
érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. §-ra való hivatkozással kerül megállapításra, az
Ajánlattevő eljárásból való kizárásáról az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § szerint dönt.
Az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [Kbt. 24. §];
c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet az eljárásból kizárták;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit;
Fentieken kívül az ajánlat érvénytelen, ha:
a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 69. §];
b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 70. §];
c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot (amennyiben ilyet ajánlatkérő előírt) az ajánlatkérő
által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [Kbt. 56-57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [Kbt. 56-57. §] az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)
bekezdése],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].
11. Az ajánlatok értékelése (Kbt. 71. §)
Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek alapján az
eljárásból ki nem zárt Ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait értékeli.
Az érvénytelen ajánlatokat az Ajánlatkérőnek nem kell értékelnie.
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül
kiválasztásra, mint nyertes ajánlat, amennyiben az ajánlat érvényes is egyben.
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 76 § -ában meghatározott
bármelyik körülmény fennállása esetén.
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12. Az eljárás eredményének, az összegezésnek a megküldése
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével ad tájékoztatást. Az
Ajánlatkérő az ajánlatokról a Kbt. -ben előírtak szerint írásbeli összegezést készít, melyet az
Ajánlattevőknek telefaxon vagy elektronikus úton megküld.
13. A szerződés megkötése (Kbt. 124. §)
Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel
(személlyel) kell a Felhívás, a Dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően, írásban
megkötni. A szerződés tartalmát illetően az ajánlati kötöttség beálltát követően a felek nem
módosíthatnak. A szerződés megkötését követően a szerződés kizárólag a Kbt.
rendelkezései szerint módosítható.
A szerződés megkötésére a Kbt.-ben rögzített időtartamon belül kerül sor.
A szerződéskötés időpontjában a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából
rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben a szerződés megkötésének az Ajánlattevőnek
felróható okból történő elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és
annak minden következményét a nyertes Ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a
nyertes Ajánlattevővel a Kbt.-ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a
szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem
hivatkozhat.
Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül
a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes szervezet
a Kbt. 124. § (5) bekezdésében meghatározott időtartam alatt akkor mentesül
szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
Az ajánlatkérő kizárólag
a.) az eljárás nyertesével vagy
b) az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a
szerződést, ha erre az írásbeli összegezésben kifejezetten utalt.
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1. A BORSODVÍZ Zrt. bemutatása
Társaságunk jogelődei 1951-től végeztek vízszolgáltatási, és szennyvízelvezetési
tevékenységet megyénkben. A miskolci központtal működő társaságunk operatív
szolgáltatási feladatait három üzemigazgatóságon keresztül végzi. Az encsi
üzemigazgatóságunk a Hernád völgyében Telkibányáig, tokaji üzemigazgatóságunk
Sátoraljaújhely irányában Bodrogkeresztúrig, a nyékládházai üzemigazgatóságunk pedig a
3-as út mentén Ároktőig terjedő térség fogyasztóit látja el. Fogyasztóink száma meghaladja a
170.000 főt, melynek közel 90 %-a lakossági fogyasztó.
A BORSODVÍZ Zrt. fő tevékenységi területei:
•

Ivóvíztermelés-, kezelés-, elosztás,

•

Szennyvízkezelés- és csatornaszolgáltatás,

•

Mély-, és közműépítés,

•

Vízhálózatok, vízmű telepek, csatornahálózatok, szennyvíztisztító telepek tervezése,

•

Erősáramú-, és irányítástechnikai berendezések tervezése, kivitelezése.

2. Szállítási feladat
509 db fogyasztási hely részére villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás
alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 10,62 GWh/év
mennyiségben, amelytől ajánlatkérő évi + (plusz) 10 %-kal eltérhet a szerződéses időszakra
vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv).
Főbb adatok
•

Fogyasztási helyek száma: 509 db

•

Idősoros fogyasztási hely: 25 db

•

Profilos fogyasztási hely: 484 db

•

Mértékadó éves fogyasztás: 10,62 GWh

A megfelelő ajánlat elkészítése érdekében Ajánlatkérő az alábbi táblázatokat bocsátja
Ajánlattevők rendelkezésére a táblázatok elnevezésű tömörített állományban:
A fogyasztási helyek listáját és adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.
Az idősoros felhasználási helyek felsorolását a 1. sz. táblázat,
a profilos felhasználási helyek felsorolását a 2. sz. táblázat tartalmazza.
3. Ajánlat:
Az ajánlatban az egységárat az idősoros és a profilos felhasználási helyekre együtt kell
megadnia HUF/KWh-ban. Az egységár tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 9-13.§ -aiban meghatározott KÁT mennyiségének és szabályozásának
költségét, amely tartalmazza a mérlegkör-tagsági és mérlegkör menedzsment díját is.
Az egységár ne tartalmazza az energiaadót, áfa -t, a VET 142.§ (1) szerinti díjakat
(rendszerhasználati díjak).
A mennyiségi toleranciasáv havi elszámolására nincs lehetőség.
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A szerződéses ár ne tartalmazza a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket.
Ajánlattevőnek az ajánlatát a Szerződéstervezet 3. pontjában meghatározott villamos
energia mennyiségek alapján, éves kalkulált díj formában kell megtennie. Ezt az éves
kalkulált díj értéket kell a Felolvasólapon feltüntetni, ez képezi az ajánlatok
összehasonlításának alapját.
A megajánlott egységárakat 10,62 GWh fogyasztással kell megszorozni:
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződéses időszakra vonatkozóan
rendszerhasználati díjakkal integrált számlát állít ki Ajánlatkérő részére, azaz Ajánlatkérő
rendszerhasználati díjfizetési kötelezettsége az Elosztói Engedélyes felé Ajánlattevőn
keresztül történik.
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TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

amely, az alább meghatározott Felhasználó és Kereskedő között (a továbbiakban
együttesen: a „Felek” és külön-külön: a „Fél”) között jött létre a Felhasználó M1. és M2.
számú Mellékletben szereplő felhasználási helye(i) és csatlakozási pontjai vonatkozásában.
SZERZŐDŐ FELEK
FELHASZNÁLÓ ADATAI
Felhasználó neve:
Székhelye:
Felhasználó értesítési címe:
Tel/fax száma:
Cégjegyzék száma:
Számlavezető
pénzintézet
neve:
Pénzintézeti számlaszáma:
Energetikai
ügyekben
illetékes ügyintéző neve,
címe:
Beosztása:
E-mail címe:

BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Tel: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
05-10-000142
Adószáma:
11072092-2-05
Erste Bank Hungary Nyrt.
11994002-02402374-00000000
Szoby Zsolt, 3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
EGA vezető
Telefon száma: (46) 343-044
szoby.zsolt@borsodviz.huFax száma:
(46) 342-423

FIZETŐ ADATAI
Fizető neve:
BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Székhelye:
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Számlázási cím:
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Tel/fax száma:
Tel: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
Cégjegyzék száma:
05-10-000142
Adószáma:
11072092-2-05
Számlavezető pénzintézet neve:
Erste Bank Hungary Nyrt.
Pénzintézeti számlaszáma: 11994002-02402374-00000000
Számlázási ügyintéző neve, címe:
Pál Lajosné 3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Beosztása:
főkönyvelő
Telefon száma: (46) 343-044
E-mail címe:
palne.eva@borsodviz.hu Fax száma:
(46) 342-423
KERESKEDŐ ADATAI
Kereskedő neve:
Kereskedő székhelye:
Értesítési címe:
Kapcsolattartó
neve
szerződéssel kapcsolatban:
E-mail címe:
Kapcsolattartó
neve
számlázással kapcsolatban:
E-mail címe:
Számlavezető
pénzintézet
neve:
Pénzintézeti számlaszáma:
Cégjegyzék száma:

Tel/fax száma:

Tel/fax száma:

Adószáma:
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1.

PREAMBULUM

Felhasználó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 2. rész, XIV. fejezet szerinti, uniós értékhatárokat elérő értékű
közbeszerzési eljárást indított „Villamos energia beszerzés 2015. évre” tárgyban. Az
eljárás során a nyertes Ajánlattevő Kereskedő lett. A közbeszerzési eljárás során keletkezett
iratokat (ajánlati felhívás, dokumentáció, ajánlattevő ajánlata) úgy kell tekintetni, mint
amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
2.

SZERZŐDÉS TÁRGYA

A jelen Szerződés tárgya a Felhasználónak a szerződéses időtartamon belül, a
Szerződésben meghatározott felhasználási helyei teljes fogyasztási igényének megfelelő
villamos energia adásvétele menetrendadási kötelezettség nélkül és a Felhasználó
mérlegkör-tagsága.
Felhasználó a jelen szerződés hatályba lépésének napjával – a jelen szerződés szerinti
csatlakozási pontjai vonatkozásában – csatlakozik a Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz.
Amennyiben szükséges, Felek a Felhasználó meghatározott csatlakozási pontjainak
mérlegkör tagságára vonatkozóan külön szerződést is kötelesek kötni. Felhasználó
mérlegkör-tagságának hatálya a Felek közötti teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási
szerződés megszűnéséig tart.
3.

SZERZŐDÉS HATÁLYA

A SZERZŐDÉS HATÁLYA
Szerződés hatályba lépésének időpontja:
A szerződés lejártának időpontja:
A teljesítés kezdő időpontja:
A teljesítés befejezésének időpontja:
A szerződéses időszakra vonatkozó, idősoros
felhasználási helyekre igényelt villamos
energia
mennyiség:
A profilos
felhasználási helyek mértékadó

A szerződés a Felek általi aláírással lép
hatályba
2015. december 31. 24:00 óra
2015. január 01. 00:00 óra
2015. december 31. 24:00 óra
6,58 GWh

4,04 GWh
éves fogyasztása összesen:
A szerződéses időszakra vonatkozó összes
10,62 GWh
villamos energia mennyiség igény:
A
profilos
felhasználási
helyeken
a
fogyasztásmérő állásának megállapítási módja elosztói leolvasás
szerződéskötéskor
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4.

A TELJESÍTÉSI HELY

A teljesítési hely a Magyarországi Villamos Energia Rendszer bármely betáplálási pontja. A
Szerződés teljesítése, azaz a villamos energia átadása és átvétele, a kárveszélyviselés
valamint tulajdonjog átszállása Kereskedőről Felhasználóra a teljesítési helyen történik.
Felhasználó M1. és M2. számú Mellékletben szereplő felhasználási helyei és csatlakozási
pontjai vonatkozásában a hálózati engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft., székhelye: 3525
Miskolc, Dózsa György u 13.
5.

KERESKEDŐ ÉS FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1

A Szerződés alapján Kereskedő köteles a villamos energiát a Felhasználóra
átruházni és a teljesítési helyen a Felhasználó birtokába bocsátani, a Felhasználó
pedig köteles a vételárat megfizetni és a villamos energiát átvenni.

5.2

Kereskedő köteles a Felhasználó mindenkori fogyasztási igényének megfelelő
mennyiségű villamos energiát a Felhasználó részére a teljesítési helyen átadni.

5.3

Felhasználó köteles a villamos energiát a teljesítési helyen átvenni és az átvétel,
valamint a teljesítési helyről a felhasználási helyre történő szállítás feltételeiről hálózathasználati megállapodás útján – gondoskodni, a szerződéses árat, valamint a
profiltól való mennyiségi eltérés díját Kereskedő részére megfizetni.

5.4

A jelen Szerződés szerint villamos energia mennyiségek teljesítési helyen történő
rendelkezésre bocsátását Kereskedő biztosítja, azonban Felhasználó tudomásul
veszi, hogy a villamos energiát részben vagy teljesen a rendszerirányító is
biztosíthatja.

5.5

A profilos fogyasztási helyek tekintetében a villamos energiát menetrend szerint kell
szállítani, amely megfelel minden tárgyhónapra vonatkozó, a területileg illetékes
Elosztói Engedélyes profilba sorolásra szerinti, a mindenkor érvényes elosztói
Szabályzatban foglalt, és a Szerződésben felsorolt profil elszámolású fogyasztási
hely(ek)re vonatkozó profillal meghatározott terhelési görbék összesítésének
Mértékadó Éves Fogyasztással (a továbbiakban: MÉF-fel) súlyozott idő szerinti
integráljának. Amennyiben a mindenkor érvényes Elosztói Szabályzat szerinti – a
szerződés

aláírásakor

érvényes

–

profilbesorolás

vagy

MÉF,

illetve

ezek

megállapítása alapjául szolgáló tényező megváltozik, úgy azt a Felhasználó köteles a
Kereskedőnek bejelenteni („változás”).
5.6

Felek rögzítik, hogy a Kereskedő a Felhasználó részére szállítandó villamos energiát
részben hazai forrásból, részben importforrásból szerezheti be, azonban importforrás
esetén többletköltséget a Kereskedő nem jogosult felszámlázni. Amennyiben a
Kereskedő hazai vagy import energia-beszerzési forrásai előre nem látható okból
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(hatósági határozat, rendszerirányítói döntés vagy egyéb külső, a Kereskedőtől
független ok miatt, ami nem minősül vis maiornak) elérhetetlenek vagy korlátozottak,
a Kereskedő nem jogosult a Szerződés módosítását kezdeményezni.
5.7

Mérlegkörrel kapcsolatos kötelezettségek

5.7.1. Kereskedő kijelenti, hogy jogosult Mérlegkör felelősként eljárni, továbbá a Mérlegkör
felelős rendelkezik a MAVIR-ral kötött hatályos mérlegkör szerződéssel és jogosult a
mérlegkör felelős nevében eljárni Felhasználó fogyasztási helyeinek vonatkozásában.
5.7.2 A Felhasználó, mint mérlegkör-tag feladatai
A mérlegkör-tagság alapján Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni Kereskedőt
a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződésekkel kapcsolatos bármely
változásról, és az azokat érintő szerződésszegésekről illetve a vételezés feltételeiben
beálló bármely változásról (pl. rendelkezésre állás felfüggesztése, vételezés
megkezdése, teljesítményadatok, stb.) illetve ez irányú igény bejelentéséről, és
köteles a tényleges vételezésére vonatkozó adatokat a Kereskedő kérése alapján
bármikor a Kereskedő rendelkezésére bocsátani.
5.7.3 Kereskedő, mint mérlegkör-felelős feladatai
A mérlegkör-tagság alapján Kereskedő köteles bejelenteni a rendszerirányító részére
- a mérlegkörére vonatkozó menetrenddel egységes szerkezetben - a Felhasználó
menetrendjét és köteles elszámolni a rendszerirányítóval - a mérlegköre által
igénybevett kiegyenlítő energia elszámolásával - a Felhasználó által igénybevett
kiegyenlítő energiát.
6.

MÉRÉSEK

6.1

A számlázás és az elszámolás alapjául szolgáló méréseket, leolvasásokat,
ellenőrzéseket az elosztói engedélyes végzi. Az elszámolás alapját az érintett
hálózati engedélyes által a Kereskedő részére - a Felhasználó tényleges
vételezésére vonatkozó - továbbított adatok képezik. Amennyiben a Felhasználó
elszámolási mérőjének teljesítményadatai alapján számított villamos energia
mennyiség eltér a hálózati engedélyes által - Felhasználó vonatkozó csatlakozási
pontjaival kapcsolatosan - mért mennyiségi adatoktól, úgy Felhasználó az eltéréssel
érintett mennyiségekre is köteles megfizetni a díjat. Az energiaforgalom mérési
feltételeinek hiányában az Elosztói Engedélyes számított vagy átalány jellegű
fogyasztást állapíthat meg.

6.2.

A profilos fogyasztási helyek fogyasztásmérőjének leolvasása minden esetben éves
leolvasási rendszerben történik, amelyet a területileg illetékes elosztói engedélyes
végez.

6.3.

Jelen

szerződés

hatályba

lépésének

időpontjában

meg

kell

állapítani

a

fogyasztásmérő állását (amely egyben lesz a korábbi kereskedelmi/közüzemi
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szerződést lezáró és a jelen szerződés szerinti induló mérőállás.) Ez az alábbi módok
egyikének alkalmazásával történhet:
-

a Felhasználó bediktálja a mérőállást, amely az elosztói engedélyes által a
Fordulónapra korrigálásra kerül, vagy

-

ha a Felhasználó nem ad meg mérőállást, úgy azt az elosztói engedélyes
időarányos becsléssel állapítja meg a Fordulónapra,

-

bármelyik Fél közvetlenül az elosztói engedélyestől kérhet rendkívüli
leolvasást, amelynek díját a leolvasást kérő állja.

6.4.

A kereskedőváltással kapcsolatos diktált vagy megállapított mérőállás elosztói
engedélyes általi ellenőrzése, a MÉF és a profilbesorolás módosítása tekintetében az
Elosztói

Szabályzatban

és

a

területileg

illetékes

elosztói

engedélyes

Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

7.
7.1.

FELHASZNÁLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE
A Felhasználó együttműködési kötelezettsége körében vállalja, hogy a
fogyasztási

helyek

általános

munkarendjéről

Kereskedőt

tájékoztatja,

illetve

amennyiben a Kereskedő által ismert munkarendben a Felhasználó jelentősebb
változást eszközöl (pl. szabadságolás, műszak megszüntetése vagy új műszak
beindítása, termelés számottevő csökkentése, termelés leállítása, a továbbiakban
ezek bármelyike "változás"), úgy Felhasználó vállalja, hogy a változás bekövetkeztét
két munkanappal megelőzően reggel 08.00 óráig Kereskedőt írásban tájékoztatja a
változás mértékéről és időtartamáról.
7.2.

Amennyiben a Felhasználó működésében váratlanul olyan nem tervezett
leállás, meghibásodás, üzemzavar (a továbbiakban "kiesés") következik be, amely a
vonatkozó időszakra az üzemszerű működés esetén egyébként fennálló villamos
teljesítmény igényében jelentős mértékű csökkenést eredményez, úgy Felhasználó
kötelezettséget vállal arra, hogy a kiesésről történő tudomásszerzését követően a
lehetőségéhez képest a lehető legrövidebb időn belül telefonon jelzi Kereskedőnek a
kiesést, annak várható időtartamát és kieső villamos energia igény mértékét.
Felhasználó a telefonon történt bejelentését köteles haladéktalanul írásban (telefax
vagy e-mail útján) is megerősíteni.
Továbbá, amennyiben Felhasználónak a kieséstől függetlenül rendkívüli (pl. hétvégi)
vételezéssel összefüggésben merül fel villamos energia igénye, akkor Felhasználó
köteles jelezni Kereskedőnek azt a korábbi fogyasztási referencia időszakot, amellyel
megegyezően a vonatkozó rendkívüli vételezés kapcsán a villamos teljesítmény
igénye alakulni fog, vagy ennek hiányában konkrét teljesítményértéket (kW) köteles
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Kereskedőnek

megadni.

Felhasználó

az

ilyen

igénybejelentését

köteles

haladéktalanul és előzetesen, legkésőbb 48 órával korábban írásban (e-mail vagy
telefax útján) közölni.
7.3

Minimális és Maximális Villamos Energia Mennyiség a felhasználási helyek
összessége tekintetében

7.3.1 Felek rögzítik, hogy Felhasználó Minimális Villamos Energia Mennyiség igénye 10,62
GWh, amelytől + 10%-kal térhet el (Maximális Villamos Energia Mennyiség igény).
7.3.2 Amennyiben Felhasználó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget
részben vagy egészben elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis
Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak akkor is
meg kell fizetnie a Minimális Villamos Energia Mennyiséget a Szerződésben
meghatározott egységáron.
7.3.3 Amennyiben a Felhasználó villamos energia igénye részben vagy egészben
meghaladja a Maximális Villamos Energia Mennyiséget a szerződéses időszak alatt,
kivéve a Vis Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége,
Felhasználónak meg kell fizetnie a Maximális Villamos Energia Mennyiségen felül
elfogyasztott mennyiség ellenértékének összegét Kereskedő részére.
8.

SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Egységár:
Mennyiségi toleranciasáv éves mértéke:
Fizetési határidő:
Fizetés módja:
8.1

……………………………HUF/kWh
- 0%
+ 10 %
A teljesítéstől számított 30 naptári nap.
átutalással

Felhasználó által Kereskedőnek fizetendő szerződéses ár
• az energiadíjból, továbbá
• a KÁT havi egységárból,
• mérlegkör tagsági díjból,
• a mérlegkör menedzsment díjából
tevődik össze.

8.2.

Felhasználó a szerződési feltételek 6. pontja szerinti elszámolási mérő mérési
adatainak megfelelő mennyiségű villamos energiáért díjat (szerződéses ár) köteles
fizetni Kereskedő részére. A díjat HUF pénznemben köteles megfizetni Felhasználó
Kereskedő részére. Az egységár a Szerződésben kerül meghatározásra.

8.3

Elszámolás idősoros felhasználási helyek esetén
Felhasználó az elszámolási időszak alatt az elszámolási mérő mérési adatainak
megfelelő mennyiségű villamos energia mennyiségek és a szerződés szerinti
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egységár szorzatát köteles díjként megfizetni a Kereskedőnek.
8.4.

Elszámolás profilos felhasználási helyek esetén

8.4.1. A Felhasználó a Mértékadó Éves Fogyasztáson alapuló, annak 1/12 részének
megfelelő mennyiségű villamos energia szerződéses árának megfelelő összeget
köteles fizetni 11 hónapig. A leolvasást követően kibocsátott elszámoló számla a
Mértékadó Éves Fogyasztáson alapuló, annak 1/12 részének megfelelő mennyiségű
villamos energia ellenértékét és a Mennyiségi Eltérés díját tartalmazza. Amennyiben
az elosztói engedélyes a felhasználási hely Mértékadó Éves Fogyasztását korrigálja,
úgy a részszámla a korrigált MÉF-nek megfelelően tartalmazza a fizetendő összeget.
Elszámoló számla csak leolvasott mérőállás alapján készül.
8.4.2. A ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás közötti
különbözetet (a továbbiakban: Mennyiségi eltérés) a Kereskedő évente egyszer, a
fogyasztásmérő leolvasásakor számolja el a Felhasználóval. A Mennyiségi Eltérés a
Felhasználó elszámolási időszakra korrigált Mértékadó Éves Fogyasztása és a
leolvasás alapján megállapított tényleges fogyasztása közötti különbség. Kereskedő
az előjeltől függően a Szerződésben meghatározott szerződéses ár szerinti díjjal
megszorozva határozza meg a Mennyiségi eltérés fizetendő díját. Ha az előjel
pozitív, a Kereskedő az elszámoló számlában a MÉF 1/12 részén túl a Felhasználó
által fizetendő összeget is kiszámlázza Felhasználónak. Ha az előjel negatív, a
Felhasználó visszatérítésre jogosult, amit a Kereskedő az elszámoló számla
kiállításától számított 30 napon belül köteles a Felhasználó részére visszautalni,
illetve Felhasználóval történt előzetes megállapodás esetén a Felhasználót terhelő
számlatartozás összegébe beszámítani.
8.5.

A szerződéses ár nettó ár, mely nem tartalmazza sem az általános forgalmi adót,
sem az energiaadót, sem a VET 147. § szerinti pénzügyi forrásokat, sem a VET 142.
§ (1) bekezdés szerinti díjakat (rendszerhasználati díj). Amennyiben Kereskedő a
jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben új adó a Felhasználótól történő
beszedésére köteles vagy Kereskedő egyéb - a Szerződés aláírásakor nem létező pénzügyi teher a Felhasználótól történő beszedésére köteles, Felhasználó fizetési
kötelezettsége kiterjed ezen adó és/vagy pénzügyi teher összegére is.

9.

SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1

Kereskedő a fizetendő díjak vonatkozásában számlát bocsát ki.
A számlát Kereskedő az elszámolási időszakot követően akkor bocsátja ki, amikor a
teljes elszámolási időszak tekintetében rendelkezik a számla elkészítéséhez
szükséges adatokkal (várhatóan az elszámolási időszakot követő 10 naptári napon
belül). Az elszámolási időszak idősoros felhasználási helyek esetében 1 hónap,
profilos felhasználási helyek tekintetében egy év, a Kereskedő azonban jogosult
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havonta részszámlákat kibocsátani. A számla fizetési határideje a teljesítéstől
számított 30 nap. Kereskedő a vonatkozó számláját posta útján küldi meg
Felhasználó részére.
9.2

Kereskedő a számlákat a rendszerhasználati díjakkal együtt állítja ki, melyekből a
rendszerhasználati díjat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes felé továbbítja.

9.3

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elszámoló számla kibocsátása nem minden
esetben esik egybe a Szerződés lejártával. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban
az esetben, ha a jelen Szerződés megkötésekor vagy a Szerződés megszűnésekor a
fogyasztásmérő állásának megállapítása nem az elosztói engedélyes általi
leolvasással történt, úgy a Kereskedő jogosult az elosztói engedélyestől kapott
leolvasási értékek alapján a Mennyiségi Eltérésnek a Szerződés hatálya alatti
időarányos részére eső díjat a Felhasználónak a Szerződés megszűnését követően
is kiszámlázni.

9.4.

Felhasználó a számlákat banki átutalással köteles megfizetni. Fizetésnek az a nap
számít, amikor Fizető bankszámlája a számla szerinti összeggel megterhelésre kerül.
Késedelmes fizetés esetén Felhasználó a Ptk 6:155. §-ban foglaltak szerint
késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni Kereskedőnek.

9.5.

Ha bebizonyosodik, hogy a hálózati engedélyesek) által a Kereskedő rendelkezésére
bocsátott vagy a Kereskedő rendelkezésére álló vételezési adatok nem felelnek meg
a valóságnak, úgy Kereskedő jogosult és köteles az Elosztói Szabályzatban, az
illetékes

Elosztói

Engedélyes

Üzletszabályzatában

hálózathasználati

szerződésében

rendelkezéseknek

megfelelően,

a
a

hibás
valós

illetve

a

mérés

elszámolására

vételezési

adatoknak

Felhasználó
vonatkozó
megfelelően

helyesbíteni a számláit és/vagy új számlát kibocsátani.
10.

VIS MAIOR

10.1

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után
bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet
a szerződő felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető
vissza a szerződő felek saját gondatlanságára vagy hibájára. Ilyen események
lehetnek különösen, de ezekre nem korlátozva,
•

természeti csapás, tűzvész, robbanás, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar,
villámcsapás, járvány, karantén,

•

sztrájk, polgári zavargások, embargó, forradalom, hadüzenettel vagy anélkül
folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás,
blokád, felkelés, lázadás, törvényes hatóságok intézkedése a Szerződés
hatálybalépését követően.
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10.2

Felek nem tartoznak felelősséggel egymás felé, nem esnek késedelembe, illetve
nem követnek el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését ilyen
vis major esemény határozza meg.

10.3. Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek
haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik felet és a felek kötelesek a lehető
legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni,
valamint

az egyéb valamely fél által lényegesnek

minősített kérdésekben

megállapodni.
10.4.

Ha vis maior esemény következtében valamely fél nem tudja Szerződés szerinti
kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig fennállnak, bármelyik fél
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést másik félnek küldött írásbeli
értesítéssel. A teljesítéséhez igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak arányos
megfizetése az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlásával egyidejűleg
esedékessé válik.

11.

AZ ELLÁTÁS SZÜNETELTETÉSE

11.1

Kereskedő - az egyéb jogain túlmenően - megtagadhatja a teljesítést, illetve jogosult
kérni Felhasználó rendszerhasználati jogának felfüggesztését az érintett hálózati
engedélyestől, amennyiben Felhasználó nem teljesíti a Szerződés alapján fennálló
bármely fizetési kötelezettségét.

11.2

Kereskedő

a

teljesítés

megtagadására

és/vagy

a

rendelkezésre

állás

felfüggesztésére vonatkozó jogát a szerződésszerű teljesítésre felszólító írásbeli
nyilatkozat kézhezvételét követő 30 munkanap eltelte után gyakorolhatja. A teljesítés
megtagadása és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztése addig tart, amíg
Felhasználó a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget nem tesz, és
ezzel egyidejűleg meg nem téríti a Kereskedő számára a teljesítés szüneteltetésének
és az ismételt beindításnak az összes indokolt mértékű és igazolt költségét.
12.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS FELMONDÁSA

12.1

A jelen Szerződés kizárólag az alábbi esetekben szűnik meg:
• ha a jelen Szerződés hatálya lejár,
• ha felek kölcsönösen írásban megszüntetik,
• ha bármely Fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással felmondja.

12.2 Jelen Szerződést - a felhasználási helyről történő elköltözés ill. a vételezéssel történő
végleges felhagyás esetét kivéve - rendes felmondás útján nem lehet felmondani. Ha a
felhasználó a felhasználási helyéről elköltözik, vagy a vételezéssel felhagy köteles azt
15 napon belül írásban a Kereskedőnek bejelenteni és villamosenergia-vásárlási
szerződését felmondani.
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12.3

A Kbt. 125. § (5) bekezdésének megfelelően Felhasználó jogosult és egyben köteles
a jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott valamely feltétel;
- Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Az előzőek szerinti felmondás esetén a Felhasználó a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
13.

SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉS

13.1

Súlyos szerződésszegés esetén jelen Szerződés - a szerződésszegő Félhez intézett
nyilatkozattal - azonnali hatállyal felmondható azt követően, hogy a szerződésszegő
Felet a másik Fél a szerződésszerű teljesítésre írásban felszólította. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen az alábbi bármely ok bekövetkezte:
a)

ha bármely Fél - a vis maior esetének kivételével - 45 napon keresztül
elmulasztja esedékessé vált tartozása megfizetését,

b)

amennyiben bármely Fél
ba) fizetésképtelenségét megállapítja jogerősen az eljáró első fokú bíróság;
bb) írásban elismeri általános fizetésképtelenségét;
bc) felszámolási eljárást kér maga ellen;
bd) végelszámolásáról határozatot hoz;

c)

a Fél ellen végrehajtási, foglalási, bírói zár alá vételi jogi eljárást indítanak
minden, vagy jórészt minden vagyontárgya tekintetében;

d)

ha az egyik Fél által –jelen szerződés 14. pontjában rögzített- nyilatkozatáról
bebizonyosodik, hogy az nem felel meg a valóságnak;

e)

A Felhasználó közcélú hálózathoz történő hozzáférése nem biztosított, illetve
nem gondoskodott a teljesítés kezdő időpontjáig a hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződések megkötéséről a területileg illetékes elosztói
engedélyesnél, vagy egyéb okból (pl. kikapcsolás) nem tudja a Kereskedő által
rendelkezésre bocsátott villamos energiát átvenni (ide nem értve a vis maiort);
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13.2

A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Kereskedő azon joga, hogy
a Felhasználó tartozásainak megtérítését követelje, továbbá, hogy eljárjon a
Felhasználó

rendszerhasználatának

felfüggesztése iránt

kizárólag abban az

időpontban szűnik meg, amikor Felhasználó a Szerződés alapján fennálló tartozásait
maradéktalanul teljesítette.
13.3

Szerződésszegés esetén a szerződésszegő Fél köteles megtéríteni a másik Félnek a
szerződésszegéssel okozott kárait. Felek kijelentik, és szerződéses kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban okozott károk elhárítása és
csökkentése érdekében együttműködnek, és minden üzletileg ésszerű intézkedést
megtesznek.
JOGNYILATKOZATOK

14.

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy
a) a jelen Szerződés általuk, mint szerződő felek által történő aláírása és megkötése,
valamint az azokban megfogalmazott jogügyletek végrehajtása nem sérti alapító
okiratuk egyetlen rendelkezését sem;
b) megfelelő jogosultsággal és felhatalmazással rendelkeznek az általuk mint szerződő
felek által megkötött szerződés szerinti kötelezettségeik végrehajtására, teljesítésére
és megvalósítására, (rendszerhasználati, hálózathasználati jogok stb.);
c) minden szükséges intézkedést megtettek a Szerződés általuk történő végrehajtása,
teljesítése, megvalósítása és megkötése érdekében;
d) a Szerződés teljesítésével a fél nem valósít meg szerződésszegő magatartást a fél
valamely más szerződése vonatkozásában;
e) a Szerződés teljesítése nem ütközik jogszabályba vagy az ellátási szabályzatok
rendelkezéseibe;
f)

tekintetükben nem merült fel, vagy nem áll fenn a 13. pontban rögzített felmondási
ok,

g) rendelkeznek minden olyan állami vagy szabályozói felhatalmazással, jóváhagyással
és engedéllyel, amely az általa szerződő félként megkötött Szerződés szerinti
kötelezettsége jogszerű teljesítéséhez szükséges;
h) Felhasználó kijelenti, hogy
ha) jelen szerződés hatálya alá eső felhasználási hely viszonylatában nem tagja egy
másik-nem a Kereskedő által képviselt mérlegkörnek.
hb) nem rendelkezik harmadik személyekkel fennálló - a jelen Szerződés hatálya alá
eső fogyasztási helyre illetve csatlakozási pontokra vonatkozó - villamosenergiavásárlási szerződéssel.
hc) a villamos energiát saját fogyasztási célra vételezi és harmadik személyek
részére - a fogyasztási helyen belül a saját vagy általa üzemeltetett, mért

40

hálózatán történő továbbadás kivételével - nem adja tovább.
15.

ENGEDMÉNYEZÉS

15.1

A jelen pontban foglaltak kivételével egyik fél sem engedményezheti a jelen
Szerződésben foglalt jogait és nem állapodhat meg a kötelezettségek átvállalásáról a
másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. A másik Fél csak akkor tagadhatja
meg jóváhagyását, ha a jogutód műszaki vagy gazdasági teljesítő képességével
kapcsolatban megalapozott kételyei merülnek fel, vagy ha a jogutódnál nem várhatók
el azonos energia átvételi körülmények.

15.2

Kereskedő a jelen Szerződésből eredő pénzköveteléseit jogosult harmadik fél részére
engedményezni. Kereskedő a jelen Szerződésben foglalt jogait illetve kötelezettségeit
jogosult a kereskedői vállalatcsoporton belüli bármely egyéb, a Kereskedőtől nem
független vállalkozásra a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is átruházni.

16.

BIZALMAS INFORMÁCIÓK

A Felek kölcsönösen elismerik, hogy kötelesek a jelen ügyletre vonatkozóan általuk kapott
minden, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető információt - jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában - bizalmasan, üzleti titokként kezelni, és azok kizárólag a másik Fél
előzetes írásbeli hozzájárulásával tárhatók fel bármely harmadik személy számára,
mindazonáltal

a

Felek

kötelesek

az

illetékes közigazgatási

szervek,

valamint

a

jogszabályokban és az ellátási szabályzatokban rögzített személyek számára feltárni az
azok által igényelt valamennyi információt. Ezt a rendelkezést a Szerződés megszűnését
követően 3 évig alkalmazni kell. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Kereskedő a Szerződés
megkötésének tényét illetve a Felhasználó nevét referenciaként üzleti kapcsolataiban
felhasználja.
17.

ADATVÉDELEM

A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan
tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel. Felek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott
információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt
kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.
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18.

IRÁNYADÓ JOG, VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

A jelen szerződés rendelkezéseire Magyarország joga az irányadó. Vitás ügyeiket Felek
elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a
vitás kérdések elbírálására a Felek a pertárgyérték függvényében a Felhasználó székhelye
szerinti járásbíróság, illetve törvényszék illetékességének vetik alá magukat.
19.

JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

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.
20.

ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉSEK HATÁLYA

Az írásbeli értesítések, nyilatkozatok és számlák kézbesítettnek és érvényesnek tekintendők:
(1) futár általi kézbesítés esetén az átvételi elismervényen szereplő átadás-átvételi dátum
szerinti időpontban, (2) postai kézbesítés esetén a feladást követő ötödik napon,
tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen szereplő időpontban; illetve (3) telefaxon a
sikeres átvitelt megerősítő igazolás kézhezvételét követően azonnal és e-mailen az emailben szereplő időpontban, kivéve, ha a rendszer a kézbesítés sikertelenségét jelzi vissza,
ide nem értve az automatikus ún. házon kívül üzenetet.
Ha a postai úton továbbított tértivevényes küldemény kézbesítése azért volt sikertelen, mert
a posta a küldeményt, "nem kereste", illetve "az átvételt megtagadta", jelzéssel adta vissza a
Kereskedőnek, akkor a küldeményt kézbesítettnek, a címzettel közöltnek kell tekinteni a
második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon, akkor is ha a küldeményről, vagy
annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem szerzett tudomást.
21.

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, semmisnek vagy
végrehajthatatlannak minősül, akkor ez kizárólag arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem
jelenti az egész Szerződés vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének
érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát.
22.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

22.1 A

Szerződés

a

tőle

elválaszthatatlan

mellékleteivel

együtt

képez

egyetlen

megállapodást. A Szerződés, illetve a tőle elválaszthatatlan mellékletek önmagukban
jogi kötőerővel nem rendelkeznek.
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22.2 Amennyiben a felek közötti megállapodásból, illetve a szövegösszefüggésből
kifejezetten más nem következik, a Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó
jogszabályokban, illetve az ellátási szabályzatokban rögzített jelentéssel megegyező
jelentéssel bírnak.
22.3 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírásának napjától az itt leírtak irányadók és
a korábbi levelezések, szóbeli vagy írásbeli tárgyalások illetve bármely egyéb
egyeztetés a Felek között csak annyiban érvényes, amennyiben annak tartalma
megegyezik a jelen Szerződésben foglaltakkal.
22.4 Kereskedő kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kereskedő továbbá
kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 12.3 pont szerinti ügyletekről a
Felhasználót haladéktalanul értesíti.

23.

A SZERZŐDÉS RÉSZEI

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak:
M1. sz. Melléklet, idősoros felhasználási helyek felsorolása.
M2. sz. Melléklet, profilos felhasználási helyek felsorolása
A Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony jelen Szerződés mindkét Fél
általi aláírásával jön létre.
Kelt:

_________________________ _______________ ________________________
________________________
Felhasználó aláírása
Fizető aláírása
Kereskedő aláírása
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sz.

ÉMÁSZ
azonosító

1

20000686

HU000220F11-E795816272882-0000001

Tiszakeszi

3458

Külterület út

1

81 731

2

20000689

HU000220F11-E793040294287-0000001

Köröm

3577

Külterület

2

345 754

3

20000702

HU000220F11-E784289291248-0000001

Emőd

3432

Adorna

4

20000729

HU000220F11-E808215314085-0000001

Bekecs

3903

Honvéd út

5

20000731

HU000220F11-E812063314274-0000001

3900

Fecskés külterület

6

22215492

HU000220F11-S00000000000000032619

3881

Külterület

105/18

7

20001165

HU000220F11-E800818329742-0000001

Szerencs
Abaújszántó
külterület
Hernádszentandrás

3852

Külterület

1

8

20001617

HU000220F11-E799453319060-0000002

Megyaszó

3718

Sallai tanya

1

65 178

9

20001625

HU000220F11-E810297324175-0000001

Golop

3906

Külterület út

1

1 103 578

10

20003518

HU000220F11-S00000000000005010062

Miskolc

3527

Tömösi utca

2

169 626

11

20003519

HU000220F11-S00000000000005010063

Hámor (Miskolc)

3517

Palota utca

80

245 174

12

20003520

HU000220F11-S00000000000005010064

Mezőcsát

3450

Külterület

1

96 216

13

20003522

HU000220F11-S00000000000005010066

Mezőcsát

3450

SZENNYVIZ TELEP

1

288 189

14

20003523

HU000220F11-S00000000000005010067

Emőd

3432

Külterület

1

386 125

15

20004308

HU000220F11-S00000000000005010852

3910

Csokonai utca

2

556 699

16

20004310

HU000220F11-S00000000000005010854

3860

Külterület

1

17

20004311

HU000220F11-S00000000000005010855

3860

Külterület

1

18

20004312

HU000220F11-S00000000000005010856

Tokaj
Abaújdevecser
(Encs)
Abaújdevecser
(Encs)
Tokaj

3910

Kültelep

1

420 177

19

20004636

HU000220F11-S00000000000005011180

Tokaj

3910

Ladányi út

38

108 120

20

20004643

HU000220F11-S00000000000005011187

Tiszaladány

3929

Kültelek

1

9 156

21

20004652

HU000220F11-S00000000000005011196

Novajidrány

3872

medence

1

61

22

20004966

HU000220F11-S00000000000005011510

Mályi

3434

Vásárhelyi Pál utca

66

79 049

23

20004996

HU000220F11-S00000000000005011540

Telkibánya

3896

Külterület

2

68 144

24

20006992

HU000220F11-S00000000000005013581

Tarcal

3915

Babocsay utca

32

43 796

25

20016486

HU000220F11-S00000000000000001492

Halmaj

3842

Külterület

1

243 846

Mérőpont azonosító

Helység

Ir.
szám

Utca

Ház szám

Várható
fogyasztás

Idősoros fogyasztási helyek (M1.sz. táblázat)

1

563 019

119

358 769

1

512 416

Idősoros összesen:

243 073

152 783

182 917

248 371

6 571 967

26

20006164

Profilos fogyasztási helyek (M2.sz. táblázat)
HU000220F11-S00000000000005012722
Mád
3909 Sportpálya

1

37 493

27

20000758

HU000220F11-E810197315475-0000001

Szerencs

3900

Rákoczi Ferenc

92

122 879

28

20004309

HU000220F11-S00000000000005010853

Tokaj

3910

Ladányi út

1

248 889

29

20004314

HU000220F11-S00000000000005010858

Szerencs

3900

Rákóczi út

5

85 395

30

20006314

HU000220F11-S00000000000005012875

Emőd

3432

Kölcsey utca

4

54 255

31

20006581

HU000220F11-S00000000000005013161

Bodrogkeresztúr

3916

Kossuth köz

5

48 345

32

20006696

HU000220F11-S00000000000005013278

Ond (Szerencs)

3902

Fő utca

106

10 707

33

20006772

HU000220F11-S00000000000005013355

Hejce

3892

Fő út

5

21 615

34

20006877

HU000220F11-S00000000000005013462

Prügy

3925

Vörösmarty Mihály utca

1

59 306

35

20006994

HU000220F11-S00000000000005013583

Bodrogkeresztúr

3916

Kossuth u.

10

4 594

36

20035433

HU000220F11-S00000000000005062212

Encs

3860

Május 1. út

24

1 369

37

20035484

HU000220F11-S00000000000005062213

Fügöd (Encs)

3867

Fő utca

69

1 274

38

20035485

HU000220F11-S00000000000005062214

Fügöd (Encs)

3867

Fő utca

19

1 963

39

20044612

HU000220F11-S00000000000005067079

Miskolc

3517

Bánkút

0

2 695

40

20044613

HU000220F11-S00000000000005067080

Répáshuta

3559

Hrsz.

043/2

1 588

41

20044613

HU000220F11-S00000000000005067081

Répáshuta

3559

Hrsz.

043/2

90 296

42

20044614

HU000220F11-S00000000000005067082

Répáshuta

3559

Ady Endre utca

2

43

20044615

HU000220F11-S00000000000005067083

Bükkszentkereszt

3557

Hollóstető

0

0

44

20044616

HU000220F11-E767870303170-3000001

Bükkszentkereszt

3557

Völgy u.

0

4 864

45

20044617

HU000220F11-E768445303479-3000001

Bükkszentkereszt

3557

Hrsz.

463/3

126

46

20044618

HU000220F11-S00000000000005067086

Bükkszentkereszt

3557

Széchenyi utca

5000

354

44

95

47

20044619

HU000220F11-S00000000000005067087

Bükkszentkereszt

3557

Hrsz.

858/1

27 079

48

20044620

HU000220F11-S00000000000005067088

Bükkszentkereszt

3557

Hrsz.

367

23 005

49

20044621

HU000220F11-S00000000000005067089

Fúlókércs

3864

Hrsz.

111/4

11 140

50

20044622

HU000220F11-S00000000000005067090

Fancsal

3855

Szőlőhegyi út

3

10 305

51

20044623

HU000220F11-S00000000000005067091

Csenyéte

3837

Kossuth utca

13a

4 744

52

20044624

HU000220F11-S00000000000005067092

Felsőgagy

3837

Rákóczi út

22a

4 289

53

20044625

HU000220F11-S00000000000005067093

Méra

3871

Vasút út

60a

54

20044626

HU000220F11-S00000000000005067094

Hernádpetri

3874

Kossuth út

3

55

20044627

HU000220F11-S00000000000005067095

Hernádpetri

3874

Rákóczi út

1a

8 176

56

20044628

HU000220F11-S00000000000005067096

Szemere

3866

Arany János utca

1

18 815

57

20044629

HU000220F11-S00000000000005067097

Fáj

3865

Fő utca

3b

6 575

58

20044630

HU000220F11-S00000000000005067098

Litka

3866

Fő utca

23

2 654

59

20044631

HU000220F11-S00000000000005067099

Pusztaradvány

3874

Kossuth út

9a

16 490

60

20044632

HU000220F11-S00000000000005067100

Hernádbüd

3853

Széchenyi út

2

5 960

61

20044633

HU000220F11-S00000000000005067101

Gagyapáti

3837

Fő u.

9a

2 565

62

20044684

HU000220F11-S00000000000005067102

Alsógagy

3837

Rákóczi utca

2

2 895

63

20044685

HU000220F11-S00000000000005067103

Encs

3860

Május 1. út

24

64

20044686

HU000220F11-S00000000000005067104

Encs

3860

Béke út

9

3 259

65

20044687

HU000220F11-S00000000000005067105

Encs

3860

Kossuth út

4

4 019

66

20044688

HU000220F11-S00000000000005067106

Forró

3849

Nyárfa utca

10b

0

67

20044688

HU000220F11-S00000000000005067107

Forró

3849

Nyárfa utca

10b

0

68

20044689

HU000220F11-S00000000000005067108

Detek

3834

Petofi utca

27a

2 421

69

20044690

HU000220F11-S00000000000005067109

Kány

3821

Fo út

1

3 944

70

20044691

HU000220F11-S00000000000005067110

Keresztéte

3821

Hrsz.

038/1

4 088

71

22396765

HU000220F11-S00000000000016033087

Ond-Szerencs

3900

Hrsz

394

24 836

72

20044693

HU000220F11-S00000000000005067112

Pamlény

3821

Hrsz.

95/1

5 519

73

20044695

HU000220F11-S00000000000005067115

Emőd

3432

Hrsz.

011/1

1 389

74

20044696

HU000220F11-S00000000000005067116

Emőd

3432

Pincesor utca

28

5 693

75

20044697

HU000220F11-S00000000000005067117

Emőd

3432

Karolai utca

5000

30 602

76

20044699

HU000220F11-S00000000000005067119

Alsózsolca

3571

Hrsz.

05/2

11 764

77

20044700

HU000220F11-E787746305571-3000001

Alsózsolca

3571

Hrsz.

1507

46 105

78

20044701

HU000220F11-S00000000000005067121

Mályi

3434

Hrsz.

1460/3

79

20044702

HU000220F11-S00000000000005067122

Mályi

3434

Hrsz.

1335/78

80

20044703

HU000220F11-S00000000000005067123

Nyékládháza

3433

Bankás dulo

5000

81

20044704

HU000220F11-S00000000000005067124

Miskolc

3530

Kisavas sor

1

82

20044704

HU000220F11-S00000000000005067125

Miskolc

3530

Kisavas sor

1

83

20044705

HU000220F11-S00000000000005067126

Nyékládháza

3433

Kossuth Lajos utca

115/a

46 307

84

20044708

HU000220F11-E783795296566-3000002

Nyékládháza

3433

Hrsz.

531/5

48 191

85

20044709

HU000220F11-S00000000000005067130

Nyékládháza

3433

Hrsz.

4003

4 820

86

20044710

HU000220F11-S00000000000005067131

Nyékládháza

3433

Hunyadi utca

49

5 034

87

20044711

HU000220F11-E784163295523-3000001

Nyékládháza

3433

Hrsz.

939

609

88

20044712

HU000220F11-S00000000000005067133

Nyékládháza

3433

Akácos sétány

2

689

89

20044713

HU000220F11-S00000000000005067134

Nyékládháza

3433

Hejo utca

1

90

20044714

HU000220F11-E784080296795-3000001

Nyékládháza

3433

Hrsz.

1536/2

91

20044715

HU000220F11-S00000000000005067136

Nyékládháza

3433

Hrsz.

1351/1

92

20044716

HU000220F11-S00000000000005067137

Nyékládháza

3433

Kandó Kálmán utca

1

7 949

93

20044717

HU000220F11-S00000000000005067138

Nyékládháza

3433

Hrsz.

416/3

1 768

94

20044718

HU000220F11-S00000000000005067139

Nyékládháza

3433

Hrsz.

195/30

2 252

95

20044719

HU000220F11-S00000000000005067140

Emőd

3432

Hrsz. Deák u 1-3

334

96

20044720

HU000220F11-S00000000000005067141

Mezőzombor

3931

József Attila utca

5

1 224

97

20044721

HU000220F11-S00000000000005067142

Mezőzombor

3931

Batthyány utca

1

973

98

20044722

HU000220F11-S00000000000005067143

Szerencs

3910

Kisvásár tér

17

45

9 337
34 309

0

169
10 209
133
6 067
619

0
2 430
838

668

0

99 20044722
100 20044723
101 20044724

HU000220F11-S00000000000005067144

Szerencs

3910

Kisvásár tér

17

12

HU000220F11-S00000000000005067145

Bekecs

3903

Béke út

45

26 961

HU000220F11-S00000000000005067146

Bekecs

3903

Honvéd utca

210

30 944

102 20044725
103 20044726

HU000220F11-S00000000000005067147

Szerencs

3900

Dózsa György utca

1a

18 692

HU000220F11-S00000000000005067148

Szerencs

3900

Pozsonyi út

48a

2 194

104 20044727
105 20044728

HU000220F11-S00000000000005067149

Szerencs

3900

Pozsonyi út

1a

4 437

HU000220F11-S00000000000005067150

Szerencs

3900

Árpád hegy

17

829

106 20044729
107 20044730

HU000220F11-S00000000000005067151

Szerencs

3900

Kisvásár tér

16

12 354

HU000220F11-S00000000000005067152

Szerencs

3900

Dobó Katica út

6b

2 094

108 20044731
109 20044732

HU000220F11-S00000000000005067153

Szerencs

3900

Dobó Katica út

43

107

HU000220F11-S00000000000005067154

Szerencs

3900

Kisvásár tér

16

2 679

110 20044733
111 20044784

HU000220F11-S00000000000005067155

Mád

3909

Ságvári Endre utca

51

50 257

HU000220F11-S00000000000005067156

Mezőzombor

3931

Dobó István utca

1a

21 830

112 20044785
113 20044786

HU000220F11-S00000000000005067157

Mezőzombor

3931

Damjanich utca

34

13 826

HU000220F11-S00000000000005067158

Mezőzombor

3931

Damjanich utca

34

685

114 20044787
115 20044788

HU000220F11-S00000000000005067159

Megyaszó

3718

Hrsz.

2526

HU000220F11-S00000000000005067160

Rátka

3908

Kert utca

4

139

116 20044789
117 20044790

HU000220F11-S00000000000005067161

Rátka

3908

Széchenyi tér

1

1 883

HU000220F11-S00000000000005067162

Rátka

3908

Kossuth utca

1a

8 821

118 20044791
119 20044792

HU000220F11-S00000000000005067163

Mád

3909

Rózsa utca

5

HU000220F11-S00000000000005067164

Gagyvendégi

3816

Fő utca

98

10 633

120 20045525
121 20044794

HU000220F11-S00000000000005067653

Perecse

3821

Honvéd u.

26

4 225

HU000220F11-S00000000000005067166

Felsődobsza

3847

Rákóczi utca

1x

1 019

122 20044795
123 20044796

HU000220F11-S00000000000005067167

Gagybátor

3817

Fő tér

2x

10 489

HU000220F11-S00000000000005067168

Abaújlak

3815

Hrsz. utca

1

124 20044797
125 20044798

HU000220F11-S00000000000005067169

Nagykinizs

3844

Fő utca

60a

HU000220F11-S00000000000005067170

Felsővadász

3814

Hunyadi utca

37

126 20044799
127 20044800

HU000220F11-S00000000000005067171

Felsővadász

3814

Petőfi utca

5

16 643

HU000220F11-S00000000000005067172

Abaújszolnok-Nyésta

3809

Nyésta kút

1x

1 838

128 20044801
129 20044802

HU000220F11-S00000000000005067173

Abaújszolnok-Nyésta

3809

Nyésta gh.

38

3 417

HU000220F11-S00000000000005067174

Gadna

3815

Hrsz. utca

53

2 203

130 20044803
131 20006236

HU000220F11-S00000000000005067175

Felsődobsza

3847

Deák utca

69

42 545

HU000220F11-S00000000000005012794

Gönc

3895

Bocskai u.

20

45 455

132 20044805
133 20044806

HU000220F11-S00000000000005067177

Hejőkeresztúr

3597

Hrsz.

049/2

29 636

HU000220F11-S00000000000005067178

Szakáld

3596

Hrsz.

016/11

134 20044807
135 20044808

HU000220F11-S00000000000005067179

Szakáld

3596

Hrsz. (Zrínyi u.)

03/10

28 886

HU000220F11-E791323286936-3000001

Hejobába

3593

Hrsz.

077/8

50 418

136 20044809
137 20044810

HU000220F11-E796310278679-3000001

Tiszatarján

3589

Hrsz.

104/5

41 300

HU000220F11-S00000000000005067182

Tiszakeszi

3458

Hrsz.

734/4

31 354

138 20044811

HU000220F11-S00000000000005067183

Mezőcsát

3450

Hrsz.

1 544

20044812

HU000220F11-S00000000000005067184

Mezőcsát

3450

Kossuth út

140 20044813
141 20044814

HU000220F11-S00000000000005067185

Mezőcsát

3450

Hrsz.

041/1
Hrsz
0134/1
1975/4

HU000220F11-S00000000000005067186

Ároktő

3467

Kossuth Lajos út

9

142 20044815
143 20044816

HU000220F11-S00000000000005067187

Tokaj

3910

Hrsz.

1538/10

HU000220F11-S00000000000005067188

Tokaj

3910

Zákó köz

5000

12 160

144 20044817
145 20044817

HU000220F11-S00000000000005067189

Erdőbénye

3932

Külterület

9

30 531

HU000220F11-S00000000000005067190

Erdőbénye

3932

Külterület

9

0

146 20044818
147 20044819

HU000220F11-S00000000000005067191

Tokaj

3910

Ladányi út

1

26 185

HU000220F11-S00000000000005067192

Abaújvár

3898

Petőfi út

36

9 492

148 20044820
149 20044821

HU000220F11-S00000000000005067193

Gönc (Göncruszka)

3895

Külterület

9

16 485

HU000220F11-S00000000000005067194

Bodrogkeresztúr

3916

Hrsz.

022

150 20044822

HU000220F11-S00000000000005067195

Boldogkováralja

3885

Kültelek

6

139

46

25

263

4 914
10 949
0

343

21 655
8 570
30 931
706

0
41 542

151 20044823
152 20061319

HU000220F11-S00000000000005067196

Kistokaj

3553

Hrsz.

040/1

HU000220F11-S00000000000016022104

Újcsanálos

3716

Ady Endre u.

31

3 885

153 20044825
154 20044826

HU000220F11-S00000000000005067198

Büttös

3821

Hrsz.

181

3 256

HU000220F11-S00000000000005067199

Arka

3885

Hunyadi János utca

52

1 981

155 20044827
156 20044828

HU000220F11-S00000000000005067200

Krasznokvajda

3821

Kültelek

1

7 605

HU000220F11-S00000000000005067201

Szászfa

3821

Hrsz.

013/3

157 20044829
158 20044831

HU000220F11-E786978289781-3000001

Hejőszalonta

3595

Hrsz.

244

13 759
447

0

0

HU000220F11-S00000000000005067204

Mezőcsát

3450

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca

27a

159 20044832
160 20044833

HU000220F11-S00000000000005067205

Krasznokvajda

3821

Kültelek

1

HU000220F11-S00000000000005067206

Bodrogkeresztúr

3916

Felső utca

17a

161 20044884
162 20044885

HU000220F11-S00000000000005067207

Hernádbüd

3853

Széchenyi út

15

HU000220F11-S00000000000005067208

Tállya

3907

Palota utca

1

163 20044886
164 20044887

HU000220F11-S00000000000005067209

Göncruszka

3894

Kápolna utca

20

2 358

HU000220F11-S00000000000005067210

Hernádcéce

3887

Petőfi Sándor út

15

0

165 20044888
166 20044889

HU000220F11-S00000000000005067211

Telkibánya

3896

Hegyi út

5

0

HU000220F11-S00000000000005067212

Telkibánya

3896

Kossuth út

12

11 952

167 20044890
168 20044891

HU000220F11-S00000000000005067213

Telkibánya

3896

Kossuth út

14

6 536

HU000220F11-S00000000000005067214

Fóny

3893

Dózsa György út

17

1

169 20044892
170 20044893

HU000220F11-S00000000000005067215

Fóny

3893

Külterület

7

14 054

HU000220F11-S00000000000005067216

Korlát

3886

Kossuth Lajos út

3

24 763

171 20044894
172 20044895

HU000220F11-S00000000000005067217

Korlát

3886

Petőfi Sándor út

1

63

HU000220F11-S00000000000005067218

Kupa

3813

Béke utca

15a

173 20044896
174 20044897

HU000220F11-S00000000000005067219

Hejce

3892

Alkotmány utca

14

187

HU000220F11-S00000000000005067220

Mogyoróska

3893

Fő út

25

1 926

175 20044898
176 20044899

HU000220F11-S00000000000005067221

Mogyoróska

3893

Rákóczi utca

1

7 897

HU000220F11-S00000000000005067222

Szegilong

3918

Hrsz.

075/3

177 20044900
178 20044901

HU000220F11-S00000000000005067223

Baskó

3881

Külterület

9

5 354

HU000220F11-S00000000000005067224

Hidasnémeti

3876

Széchenyi út

1

31 506

179 20044902
180 20044903

HU000220F11-S00000000000005067225

Abaújszántó

3881

Kassai út

21

0

HU000220F11-S00000000000005067226

Tarcal

3915

Középhegy utca

4

64

181 20044904
182 20044905

HU000220F11-S00000000000005067227

Hernádszurdok

3875

Fő u.

1

4 510

HU000220F11-S00000000000005067228

Hernádszurdok

3875

Hrsz.

196/2

183 20044906
184 20044907

HU000220F11-S00000000000005067229

Tokaj

3910

Csurgó völgy

11

40 341

HU000220F11-S00000000000005067230

Mezőcsát

3450

Sándor utca

16

3 369

185 20044908
186 20044909

HU000220F11-S00000000000005067231

Mezőcsát

3450

Pozsonyi utca

5000

5 408

HU000220F11-S00000000000005067232

Mezőcsát

3450

Alkotmány utca

5000

1 504

187 20044910
188 20044911

HU000220F11-E789482276235-3000001

Mezőcsát

3450

Hrsz.

581/2

6 702

HU000220F11-S00000000000005067234

Mezőcsát

3450

Thököly utca

5000

8 641

189 20044912
190 20044913

HU000220F11-S00000000000005067235

Mezőcsát

3450

Flóra utca

5000

2 621

HU000220F11-S00000000000005067236

Igrici

3459

Tanyaközpont

5000

27 157

191 20044914
192 22393173

HU000220F11-S00000000000005067237

Hejőpapi

3594

Damjanich utca

3

17 570

HU000220F11-S00000000000016029084

Hejce

3892

Fő u.

5000

193 20044916
194 20044917

HU000220F11-S00000000000005067239

Mezőcsát

3450

Szent István út

35

1 207

HU000220F11-S00000000000005067240

Mezőcsát

3450

Munkácsy Mihály utca

43

2 800

195 20044918
196 20044919

HU000220F11-S00000000000005067241

Mezőcsát

3450

Rét utca

7

HU000220F11-S00000000000005067242

Mezőcsát

3450

Dimitrov utca

10

197 20044920
198 20044921

HU000220F11-S00000000000005067243

Mezőcsát

3450

Szent István út

99b

HU000220F11-S00000000000005067244

Mezőcsát

3450

Bajcsy-Zsilinszky Endre u.

58

199 20044922
200 20044923

HU000220F11-S00000000000005067245

Mezőcsát

3450

Füzes utca

4

HU000220F11-S00000000000005067246

Mezőcsát

3450

Vasút utca

66

5 970

201 20044924
202 20044925

HU000220F11-S00000000000005067247

Mezőcsát

3450

Mónika utca

43

852

HU000220F11-S00000000000005067248

Mezőcsát

3450

Hrsz.

021/2

47

11 985
43
4 652
103

3 479

15

43

62
4 404
0
3 481
393

0

203 20044926
204 20044927

HU000220F11-S00000000000005067249

Hejőpapi

3594

Rákóczi utca

23

HU000220F11-S00000000000005067250

Hejőpapi

3594

Templom utca

6

1 199

205 20044928
206 20044929

HU000220F11-S00000000000005067251

Hejőpapi

3594

Jókai utca

2

1 147

HU000220F11-S00000000000005067252

Hejőpapi

3594

Kossuth utca

10

352

207 20044930
208 20044931

HU000220F11-S00000000000005067253

Igrici

3459

Kossuth út

81

2 544

HU000220F11-S00000000000005067254

Igrici

3459

Petőfi Sándor utca

46

203

209 20044932
210 20044933

HU000220F11-S00000000000005067255

Onga

3562

Hunyadi utca

46

5 667

HU000220F11-S00000000000005067256

Onga

3562

Klapka (Sallai) utca

22

1 479

211 20044984
212 20044985

HU000220F11-S00000000000005067257

Onga

3562

Mező Imre utca

39

507

HU000220F11-S00000000000005067258

Onga

3562

Petőfi Sándor utca

56

519

213 20044986
214 20044987

HU000220F11-S00000000000005067259

Onga

3562

Felszabadulás utca

32

4 622

HU000220F11-S00000000000005067260

Onga

3562

Rózsa utca

4

10 035

215 20044988
216 20044989

HU000220F11-S00000000000005067261

Onga

3562

Rét utca

2

2 756

HU000220F11-S00000000000005067262

Onga

3562

Rákóczi utca

57

2 262

217 20044990
218 20044991

HU000220F11-S00000000000005067263

Onga

3562

Dózsa György utca

64

20 502

HU000220F11-S00000000000005067264

Gesztely

3715

Petőfi utca

47

5 596

219 20044992
220 20044993

HU000220F11-S00000000000005067265

Gesztely

3715

Aradi utca

30

9 147

HU000220F11-S00000000000005067266

Ónod (2.sz átem)

3551

Hrsz. (Sajó u.)

028

4 923

221 20044994
222 20044995

HU000220F11-S00000000000005067267

Ónod

3551

Rákóczi utca

11

30 609

HU000220F11-S00000000000005067268

Sajólád

3572

Fráter György utca

28

3 989

223 20044996
224 20044997

HU000220F11-S00000000000005067269

Ónod

3551

Rákóczi utca

123

2 630

HU000220F11-S00000000000005067270

Sajólád

3572

Rákóczi Ferenc utca

1

4 014

225 20044998
226 20044999

HU000220F11-S00000000000005067271

Sajólád

3572

Dózsa György utca

15

30 218

HU000220F11-S00000000000005067272

Sajólád

3572

Zrínyi Ilona utca

5000

1 630

227 20045000
228 20045001

HU000220F11-S00000000000005067273

Sajólád

3572

Sport utca

39

6 038

HU000220F11-S00000000000005067274

Ónod (1.sz. átem)

3551

Hrsz. (Deák u.)

630

7 653

229 20045002
230 20045003

HU000220F11-S00000000000005067275

Sajópetri

3573

Hrsz.

0259

17 257

HU000220F11-S00000000000005067276

Sajópetri

3573

Szabadság utca

3

2 263

231 20045004
232 20045005

HU000220F11-S00000000000005067277

Sajópetri

3573

Hrsz.

011

1 386

HU000220F11-S00000000000005067278

Hernádnémeti

3564

Kossuth Lajos utca

1

1 631

233 20045006
234 20045007

HU000220F11-S00000000000005067279

Hernádnémeti

3564

Arany János utca

1

2 267

HU000220F11-S00000000000005067280

Hernádnémeti

3564

Bartók Béla utca

23

4 969

235 20045008
236 20045009

HU000220F11-S00000000000005067281

Hernádnémeti

3564

Rákóczi Ferenc utca

229

HU000220F11-S00000000000005067282

Hernádnémeti

3564

Kossuth Lajos utca

40

237 20045010
238 20045011

HU000220F11-S00000000000005067283

Hernádnémeti

3564

Rákóczi Ferenc utca

166

HU000220F11-S00000000000005067284

Hernádnémeti

3564

Móra Ferenc utca

2

32 462

239 20045012
240 20045013

HU000220F11-S00000000000005067285

Hernádnémeti

3564

Ady Endre utca

11

11 270

HU000220F11-S00000000000005067286

Hernádkak

3563

Alkotmány utca

5

9 278

241 20045014
242 20045015

HU000220F11-S00000000000005067287

Hernádkak

3563

József Attila utca

67

15 265

HU000220F11-S00000000000005067288

Sajóhidvég

3576

Petofi Sándor utca

32

10 289

243 20045016
244 20045017

HU000220F11-S00000000000005067289

Berzék

3575

Kossuth Lajos utca

24

709

HU000220F11-S00000000000005067290

Köröm

3577

Rákóczi Ferenc utca

90

57 296

245 20045018
246 20045019

HU000220F11-S00000000000005067291

Berzék

3575

Rákóczi Ferenc utca

130

11 771

HU000220F11-S00000000000005067292

Mezőcsát

3450

Deák Ferenc utca

12

1 515

247 20045020
248 20045021

HU000220F11-S00000000000005067293

Erdőbénye

3932

Kossuth út

65

497

HU000220F11-S00000000000005067294

Erdőbénye

3932

Serház utca

8

84

249 20045022
250 20045023

HU000220F11-S00000000000005067295

Erdőbénye

3932

Sport utca

1

9 210

HU000220F11-S00000000000005067296

Erdőbénye

3932

Bethlen Gábor utca

1

3 748

251 20045024
252 20045025

HU000220F11-S00000000000005067297

Erdőbénye

3932

Petofi út

11

789

HU000220F11-S00000000000005067298

Csobaj

3927

Széchenyi út

16

7 235

253 20045026
254 20045027

HU000220F11-S00000000000005067299

Taktabáj

3926

Hrsz.

042/1

2 176

HU000220F11-S00000000000005067300

Taktabáj

3926

Alkotmány út

77

1 837

48

762

85
5 163
191

255 20045028
256 20045029

HU000220F11-S00000000000005067301

Tiszatardos

3928

Kossuth Lajos utca

5

9 098

HU000220F11-S00000000000005067302

Tiszatardos

3928

Kossuth Lajos utca

77

2 779

257 20045030
258 20045031

HU000220F11-S00000000000005067303

Tiszaladány

3929

Széchenyi István utca

1

2 314

HU000220F11-S00000000000005067304

Tiszaladány

3929

Kossuth Lajos utca

5

9 656

259 20045032
260 20045033

HU000220F11-S00000000000005067305

Taktabáj

3926

Rákóczi út

26

1 405

HU000220F11-S00000000000005067306

Tiszaladány

3929

Jókai Mór utca

34

992

261 20045084
262 20045085

HU000220F11-S00000000000005067307

Csobaj

3927

Csokonai út

12

543

HU000220F11-S00000000000005067308

Csobaj

3927

Sport út

11

812

263 20045086
264 20045087

HU000220F11-S00000000000005067309

Tiszaladány

3929

Bem József utca

1

244

HU000220F11-S00000000000005067310

Tiszaladány

3929

Bethlen Gábor utca

18

34

265 20045088
266 20045089

HU000220F11-S00000000000005067311

Tiszaladány

3929

Bethlen Gábor utca

18

486

HU000220F11-S00000000000005067312

Tiszatardos

3928

Bocskai István utca

28

267 20045090
268 20045091

HU000220F11-S00000000000005067313

Csobaj

3927

Kölcsey út

1

HU000220F11-S00000000000005067314

Tiszaladány

3929

Bocskai István utca

1

269 20045092
270 20045093

HU000220F11-S00000000000005067315

Bükkaranyos

3554

Báthori István utca

14

HU000220F11-S00000000000005067316

Bükkaranyos

3554

Petőfi Sándor utca

104

271 20045094
272 20045095

HU000220F11-S00000000000005067317

Bükkaranyos

3554

Ady Endre út

5000

1 296

HU000220F11-S00000000000005067318

Bükkaranyos

3554

Petőfi Sándor utca

64

1 354

273 20045096
274 20045097

HU000220F11-S00000000000005067319

Bükkaranyos

3554

Ifjúság utca

33

18 549

HU000220F11-S00000000000005067320

Bükkaranyos

3554

Báthori István utca

14

671

275 20045098
276 20045099

HU000220F11-S00000000000005067321

Bodrogkisfalud

3917

Táncsics telep

1

104

HU000220F11-S00000000000005067322

Bodrogkisfalud

3917

Klapka út

8

779

277 20045100
278 20045101

HU000220F11-S00000000000005067323

Bodrogkisfalud

3917

Klapka út

5

HU000220F11-S00000000000005067324

Bodrogkisfalud

3917

Vasút út

21

1 467

279 20045102
280 20045103

HU000220F11-S00000000000005067325

Tokaj

3910

Gróf Apponyi Albert út

41

37 615

HU000220F11-S00000000000005067326

Tokaj

3910

Kodály Zoltán utca

22

1 516

281 20045104
282 20045105

HU000220F11-S00000000000005067327

Tokaj

3910

Dienes Pál utca

2

3 413

HU000220F11-S00000000000005067328

Mogyoróska

3893

Rákóczi utca

17

133

283 20045106
284 20045107

HU000220F11-S00000000000005067329

Bodrogkeresztúr

3916

Kossuth utca

175

256

HU000220F11-S00000000000005067330

Tarcal

3915

Könyves Kálmán utca

1

65

285 20045108
286 20045109

HU000220F11-S00000000000005067331

Tarcal

3915

Vasút utca

1

624

HU000220F11-S00000000000005067332

Szegilong

3918

Dózsa György utca

1

624

287 20045110
288 20045111

HU000220F11-S00000000000005067333

Tokaj

3910

Vasvári Pál utca

2

134

HU000220F11-S00000000000005067334

Tarcal

3915

Nagy Balázs utca

1

2 506

289 20045112
290 20045113

HU000220F11-S00000000000005067335

Tarcal

3915

Ifjúság lakótelep

26

1 012

HU000220F11-S00000000000005067336

Tarcal

3915

Arany János utca

1

22 895

291 20045114
292 20045115

HU000220F11-S00000000000005067337

Tarcal

3915

Haladás utca

1

1 826

HU000220F11-S00000000000005067338

Tarcal

3915

Kövesd utca

1

2 040

293 20045116
294 20045117

HU000220F11-S00000000000005067339

Bodrogkisfalud

3917

Kossuth út

11

22 024

HU000220F11-S00000000000005067340

Bodrogkeresztúr

3916

Iskola köz

1

295 20045118
296 20045119

HU000220F11-S00000000000005067341

Bodrogkisfalud

3917

Kossuth út

49

HU000220F11-S00000000000005067342

Bodrogkisfalud

3917

Ady telep

12

297 20045120
298 20045121

HU000220F11-S00000000000005067343

Bodrogkeresztúr

3916

Kossuth utca

39a

HU000220F11-S00000000000005067344

Szegilong

3918

Petofi Sándor utca

10

432

299 20045122
300 20045123

HU000220F11-S00000000000005067345

Szegi

3918

Bodrog út

53

5 430

HU000220F11-S00000000000005067346

Szegi

3918

Bodrog út

1

301 20045124
302 20045125

HU000220F11-S00000000000005067347

Szegi

3918

Alkotmány út

38

9 770

HU000220F11-S00000000000005067348

Szegilong

3918

Dózsa György utca

128

17 615

303 20045126
304 20045127

HU000220F11-S00000000000005067349

Bodrogkisfalud

3917

Petőfi Sándor u.

3

1 404

HU000220F11-S00000000000005067350

Tokaj

3910

Csurgó völgy

1

298

305 20045128
306 20045129

HU000220F11-S00000000000005067351

Tokaj

3910

Bodrogkeresztúri út

1

2 209

HU000220F11-S00000000000005067352

Bodrogkisfalud

3917

Petőfi út

18

19 591

49

848
1 302
449
44 574
614

452

753
7 518
39
1 330

77

307 20045130
308 20045131

HU000220F11-S00000000000005067353

Bodrogkisfalud

3917

Petőfi Sándor u.

1

411

HU000220F11-S00000000000005067354

Pere

3853

Petőfi út

1

0

309 20045132
310 20045133

HU000220F11-S00000000000005067355

Bodrogkisfalud

3917

Bem út

1

HU000220F11-E783338300580-3000001

Kistokaj

3553

Hrsz.

051

311 20045184
312 20045185

HU000220F11-S00000000000005067357

Hernádcéce

3887

Árpád út

69

148

HU000220F11-S00000000000005067358

Tiszakeszi

3458

Alkotmány út

31

539

313 20045186
314 20045187

HU000220F11-S00000000000005067359

Tiszakeszi

3458

Ady Endre út

7

HU000220F11-E796232273372-3000001

Tiszakeszi

3458

Hrsz.

745

1 602

315 20045188
316 20045192

HU000220F11-S00000000000005067361

Tiszakeszi

3458

Ároktoi utca

2

5 441

HU000220F11-S00000000000005067365

Damak

3780

Szabadság D. út

17

4 855

317 20045199
318 20045200

HU000220F11-S00000000000005067372

Telkibánya

3896

Múzeum út

1

822

HU000220F11-S00000000000005067373

Telkibánya

3896

Dózsa György út

2

6 474

319 20045201
320 20045202

HU000220F11-S00000000000005067374

Telkibánya

3896

Petofi út

80

5 090

HU000220F11-S00000000000005067375

Telkibánya

3896

Fürdo út

2

7 143

321 20045203
322 20045204

HU000220F11-S00000000000005067376

Telkibánya

3896

Kossuth út

12

1 746

HU000220F11-S00000000000005067377

Telkibánya

3896

Szabadság út

29

4 240

323 20045217
324 20045218

HU000220F11-S00000000000005067390

Mezőzombor

3931

Kölcsey utca

72

614

HU000220F11-S00000000000005067391

Mezőcsát

3450

Erkel Ferenc utca

21

24 759

325 20045219
326 20045220

HU000220F11-S00000000000005067392

Mád

3909

Deák Ferenc u.

6

8 283

HU000220F11-S00000000000005067393

Mád

3909

Szabadság tér

1

327 20045221
328 20045222

HU000220F11-S00000000000005067394

Mád

3909

Vécsei utca

88

1 829

HU000220F11-S00000000000005067395

Mád

3909

Vörösmarty utca

10

110

329 20045223
330 20045224

HU000220F11-S00000000000005067396

Mád

3909

Rózsa utca

11

357

HU000220F11-S00000000000005067397

Mád

3909

Gárdonyi Géza utca

14

557

331 20045225
332 20045226

HU000220F11-S00000000000005067398

Mád

3909

Petofi utca

10

HU000220F11-S00000000000005067399

Mád

3909

Deák Ferenc u.

1

333 20045227
334 20045228

HU000220F11-S00000000000005067400

Mád

3909

Ságvári Endre utca

29

HU000220F11-S00000000000005067401

Encs

3860

Rákóczi u.

0

935

335 20045229
336 20045230

HU000220F11-S00000000000005067402

Encs

3860

Hársfa u.

0

874

HU000220F11-S00000000000005067403

Encs

3860

Rózsadomb

0

992

337 20045231
338 20045232

HU000220F11-S00000000000005067404

Encs

3854

Szabadság utca

3

816

HU000220F11-S00000000000005067405

Encs

3860

Petőfi u.

0

632

339 20045233
340 20045284

HU000220F11-S00000000000005067406

Encs

3860

Kossuth u.

0

2 180

HU000220F11-S00000000000005067407

Méra

3871

Fő u.

0

5 955

341 20045285
342 20045286

HU000220F11-S00000000000005067408

Méra

3871

Petőfi u.

50

12 069

HU000220F11-S00000000000005067409

Méra

3871

Malom u.

0

2 707

343 20045287
344 20045288

HU000220F11-S00000000000005067410

Méra

3871

Bercsényi u.

2

3 847

HU000220F11-S00000000000005067411

Méra

3871

Kossuth u.

2

7 594

345 20045289
346 20045290

HU000220F11-S00000000000005067412

Méra

3871

Vöröshadsereg

15

1 446

HU000220F11-S00000000000005067413

Encs

3860

Kossuth u.

0

2 047

347 20045489
348 20061489

HU000220F11-S00000000000005067616

Encs

3860

Hunyadi utca

1.

10 854

HU000220F11-S00000000000005053330

Emőd

3432

Lőcsei utca

14a

349 20061491
350 20061492

HU000220F11-S00000000000005053332

Emőd

3432

Béla utca

6

31

HU000220F11-S00000000000005053333

Emőd

3432

Völgy utca

8

386

351 20061493
352 20061494

HU000220F11-S00000000000005053334

Emőd

3432

Kossuth utca

193

HU000220F11-S00000000000005053335

Emőd

3432

Szilfa utca

8

434

353 20061495
354 20061496

HU000220F11-S00000000000005053336

Emőd

3432

Béla utca

11

542

HU000220F11-S00000000000005053337

Emőd

3433

Berek utca

16

5 601

355 20061497
356 20061498

HU000220F11-S00000000000005053338

Emőd

3432

Kazinczy Ferenc

39

720

HU000220F11-S00000000000005053339

Emőd

3432

Vörösmarty utca

13

0

357 20061499
358 20061500

HU000220F11-S00000000000005053340

Emőd

3432

Vörösmarty utca

11

637

HU000220F11-S00000000000005053341

Emőd

3432

Petőfi utca

70

245

50

7 571
16 042

357

599

484
1 019
0

7 607

1 444

359 20061501
360 20086154

HU000220F11-S00000000000005053342

Emőd

3432

Árpád utca

26a

HU000220F11-S00000000000005097264

Pányok

3898

Fő út

93

361 20086155
362 20086156

HU000220F11-S00000000000005097265

Pányok

3898

Fő út

97

610

HU000220F11-S00000000000005097266

Pányok

3898

Fő út

77

1 995

363 20087333
364 20087354

HU000220F11-S00000000000005098555

Encs

3860

Dózsa György u.

1

18 289

HU000220F11-S00000000000005098578

Méra

3871

Vasút u.

3

353

365 20113704
366 20524171

HU000220F11-S00000000000000004255

Szerencs

3900

Keleti ipartelep utca

1958

207

HU000220F11-S00000000000000007621

Monok

3905

Rákóczi út

488 hrsz

236

367 20524172
368 20524173

HU000220F11-S00000000000000007622

Monok

3905

Móicz Zsigmond út

643 hrsz

1 574

HU000220F11-S00000000000000007623

Monok

3905

Széchenyi út

219 hrsz

2 989

369 20524174
370 20524175

HU000220F11-S00000000000000007624

Monok

3905

Rákóczi út

510 hrsz

14 031

HU000220F11-S00000000000000007625

Monok

3905

Dózsa György út

232 hrsz

312

371 20524176
372 20524177

HU000220F11-S00000000000000007626

Golop

3906

Rákóczi út

360 hrsz

19 144

HU000220F11-S00000000000000007627

Golop

3906

Kossuth út

449/1 hrsz

151

373 20524179

HU000220F11-S00000000000000007629

Golop

3906

Ifjúság út

729

20524181

HU000220F11-S00000000000000007630

Tállya

3907

Eperjessy út

375 20524182

HU000220F11-S00000000000000007631

Tállya

3907

Bányatelep út

20524183

HU000220F11-S00000000000000007632

Tállya

3907

Rákóczi út

377 20524185
378 20524188

HU000220F11-S00000000000000007633

Tállya

3907

Vörösmarty út

128 hrsz
1149/21
hrsz
73 hrsz
1977/3
hrsz
871 hrsz

HU000220F11-S00000000000000007634

Abaújszántó

3881

Kiss út

630 hrsz

4 586

379 20524189
380 20524191

HU000220F11-S00000000000000007635

Abaújszántó

3881

Külterületi út

343 hrsz

8 420

HU000220F11-S00000000000000007636

Abaújszántó

3881

Perei út

787 hrsz

1 787

381 20524192
382 20524193

HU000220F11-S00000000000000007637

Abaújszántó

3881

Malomzug út

1044 hrsz

HU000220F11-S00000000000000007638

Abaújszántó

3881

Fürdő út

20 hrsz

12 797

383 20524195
384 20524196

HU000220F11-S00000000000000007640

Abaújszántó

3881

Fanta Leó

815 hrsz

2 782

HU000220F11-S00000000000000007641

Abaújkér

3882

Petőfi út

85 hrsz

1 117

385 20524197
386 22219695

HU000220F11-S00000000000000007642

Abaújkér

3882

Rákóczi út

63 hrsz

7 686

HU000220F11-S00000000000000037243

Nyékládháza

3433

Szemere Bertalan utca

1923

0

387 22236710
388 22289839

HU000220F11-S00000000000000055042

Kistokaj

3553

Béke utca

791/1

3 377

HU000220F11-S00000000000000115867

Bükkszentkereszt

3557

Somosbérc

60

267

389 22294688
390 22306237

HU000220F11-S00000000000000121846

Bekecs

3903

Esze Tamás

1

44

HU000220F11-E111111111111-0000456

Csobaj

3927

Hunyadi u.

15

391 22310126
392 22342636

HU000220F11-S00000000000000140637

Alsózsolca

3571

Kossuth Lajos utca

164

HU000220F11-S00000000000000187722

Mályi

3434

Erkel Ferenc utca

76

393 22327752
394 22327752

HU000220F11-S00000000000000166811

Emőd

3432

Széchenyi utca

5000

13 549

HU000220F11-S00000000000000166827

Emőd

3432

Széchenyi utca

5000

1 933

395 22320090
397 22371456

HU000220F11-S00000000000000155895

Bükkaranyos

3554

Petőfi Sándor u.

739/3

HU000220F11-S00000000000016004274

Hidasnémeti

3432

Külterület 1

121 hrsz

398 20061431
399 20061429

HU000220F11-S00000000000005053322

Megyaszó

3718

Rákóczi u.

42

5 460

HU000220F11-S00000000000005053320

Megyaszó

3718

Gyermekváros

0

12 658

400 20061432
401 20061433

HU000220F11-S00000000000005053323

Megyaszó

3718

Fő u.

0

5 976

HU000220F11-S00000000000005053324

Megyaszó

3718

Fő u.

0

1 015

402 20061430
403 20061486

HU000220F11-S00000000000005053321

Megyaszó

3718

Fő u.

1

2 690

HU000220F11-S00000000000005053327

Megyaszó

3718

Donáth u.

6

680

404 20061428
405 20061485

HU000220F11-S00000000000005053319

Megyaszó

3718

Kossuth u.

23

907

HU000220F11-S00000000000005053326

Megyaszó

3718

Marx u.

9

100

406 20061484
407 20061318

HU000220F11-S00000000000005053325

Megyaszó

3718

Petőfi u.

5

209

HU000220F11-S00000000000005053247

Sóstófalva

3716

Hernád u.

1

352

408 20061317
409 20061316

HU000220F11-S00000000000005053246

Sóstófalva

3716

Rákóczi u.

1

11 286

HU000220F11-S00000000000005053245

Sóstófalva

3716

Kossuth u.

1

410 20061320

HU000220F11-S00000000000005053249

Újcsanálos

3716

Rákóczi u.

109

374

376

51

100
6 164

2 927
3 392
3 772
236

2 162

3 499
75
0

608
44 368

339
5 805

411 20036964
412 20017645

HU000220F11-S00000000000005063061

Alsódobsza

3717

Akácos u.

2

6 002

HU000220F11-S00000000000000001861

Megyaszó

3718

Szennyvíztelep

1

199 784

413 22342800
414 22342884

HU000220F11-S00000000000000188002

Krasznokvajda

3821

Külterület

4/5

HU000220F11-S00000000000000188112

Krasznokvajda

3821

Külterület

14/1

415 22369793
416 22369790

HU000220F11-S00000000000016002382

Tornyosnémeti

3877

Petőfi u.

47

HU000220F11-S00000000000016002379

Tornyosnémeti

3877

Gazdasor u.

66

417 22369785
418 22369794

HU000220F11-S00000000000016002376

Tornyosnémeti

3877

Fő u.

65/3

3 052

HU000220F11-S00000000000016002383

Hernádszurdok

3875

Rákóczi u.

47/1

386

419 22369800
420 22369780

HU000220F11-S00000000000016002386

Hernádszurdok

3875

Vasút u.

19/2

1 620

HU000220F11-S00000000000016002371

Hidasnémeti

3876

66.út (Gönci u.)

1-11

7 467

421 22369798
422 20065508

HU000220F11-S00000000000016002384

Hidasnémeti

3876

Széchenyi u.

395

4 826

HU000220F11-S00000000000005078481

Hejce

3892

Kossuth u.

1

423 20039872
424 20039872

HU000220F11-S00000000000005064697

Taktaszada

3921

Hrsz

23/1

HU000220F11-S00000000000005064696

Taktaszada

3921

Hrsz

23/1

425 20006160
426 20039874

HU000220F11-S00000000000005012718

Taktaharkány

3922

Kazinczy u.

34

61 908

HU000220F11-S00000000000005064699

Taktaharkány

3922

Kodály Zoltán utca

78a

12 313

427 20039875
428 20039873

HU000220F11-S00000000000005064700

Taktaharkány

3922

Damjanich u.

1

HU000220F11-S00000000000005064698

Taktaharkány

3922

Alkotmány u.

13462/2

31 058

429 20004647
430 20041650

HU000220F11-S00000000000005011191

Tiszalúc

3565

Tüzép-telep

1

44 915

HU000220F11-S00000000000005065625

Tiszalúc

3565

Hrsz

010/2

29 550

431 20041652
432 22381901

HU000220F11-S00000000000005065627

Tiszalúc

3565

Kossuth u.

100/a

152

HU000220F11-S00000000000016016037

Szemere

3866

Litkai utca

24-25

433 20086162
434 20086161

HU000220F11-S00000000000005097272

Abaújvár

3898

Petőfi u.

52

529

HU000220F11-S00000000000005097271

Abaújvár

3898

Kovács u.

32

8 037

435 20086157
436 22369665

HU000220F11-S00000000000005097267

Abaújvár

3898

Kovács u.

14

1 777

HU000220F11-S00000000000016002254

Nyésta

3809

Fő u.

2

1 317

437 20046403
438 20046404

HU000220F11-S00000000000005068170

Halmaj

3842

Alkotmány u.

27

1 492

HU000220F11-S00000000000005068171

Halmaj

3842

Állomás u.

5

219

439 20046405
440 20046406

HU000220F11-S00000000000005068172

Halmaj

3842

József Attila u.

7

12 338

HU000220F11-S00000000000005068173

Halmaj

3842

Ady Endre u.

5

441 20046408
442 20046409

HU000220F11-S00000000000005068175

Halmaj

3842

Dankó Pista u.

20

1 209

HU000220F11-S00000000000005068176

Halmaj

3842

Kinizsi Pál u.

6

2 061

443 20046402
444 20117433

HU000220F11-S00000000000005068169

Halmaj

3842

Vasút út

1

1 648

HU000220F11-S00000000000000006847

Halmaj

3842

Május 1. út

2

2 937

445 20046416
446 20046412

HU000220F11-S00000000000005068183

Rásonysápberencs

3833

Rákóczi u.

179

HU000220F11-S00000000000005068179

Rásonysápberencs

3833

Dózsa György u

9

48

447 20046413
448 20046414

HU000220F11-S00000000000005068180

Rásonysápberencs

3833

Rákóczi u.

96

767

HU000220F11-S00000000000005068181

Rásonysápberencs

3833

Hunyadi u.

13

1 472

449 20046417
450 20046418

HU000220F11-S00000000000005068184

Kiskinizs

3843

Dózsa György u.

39

HU000220F11-S00000000000005068185

Kiskinizs

3843

Kossuth u.

2

451 20046419
452 20046420

HU000220F11-S00000000000005068186

Kiskinizs

3843

Szabadság tér

7

576

HU000220F11-S00000000000005068187

Kiskinizs

3843

Ady Endre u.

1

6 655

453 20046421
454 20046422

HU000220F11-S00000000000005068188

Szentistvánbaksa

3844

Petőfi u.

19

530

HU000220F11-S00000000000005068189

Szentistvánbaksa

3844

Kossuth u.

45

1 244

455 20046423
456 20046424

HU000220F11-S00000000000005068190

Szentistvánbaksa

3844

Petőfi u.

115a

HU000220F11-S00000000000005068191

Szentistvánbaksa

3844

Játszó tér

5

193

457 20046430
458 20046428

HU000220F11-S00000000000005068197

Hernádkércs

3846

Kossuth u.

1a

307

HU000220F11-S00000000000005068195

Hernádkércs

3846

Kossuth u.

73a

22

459 20046429
460 20046431

HU000220F11-S00000000000005068196

Hernádkércs

3846

Arany János u.

2

HU000220F11-S00000000000005068198

Felsődobsza

3847

Kossuth u.

155

461 20046486
462 20046432

HU000220F11-S00000000000005068203

Felsődobsza

3847

Arany János u.

3

HU000220F11-S00000000000005068199

Felsődobsza

3847

Sport u.

18a

52

508
47 214
614
739

43
8 602
1 616

15

37

870

841

109
1 386

91

0
2 358
936
1 225

463 20046433
464 20046485

HU000220F11-S00000000000005068200

Felsődobsza

3847

Deák u.

58

510

HU000220F11-S00000000000005068202

Csobád

3848

Kossuth u.

59

1 898

465 20046396
466 20046411

HU000220F11-S00000000000005068163

Csobád

3848

Széchenyi u.

11

HU000220F11-S00000000000005068178

Csobád

3848

Kossuth u.

2

467 20046484
468 20046397

HU000220F11-S00000000000005068201

Csobád

3848

Petőfi u.

108

HU000220F11-S00000000000005068164

Kázsmárk

3831

Petőfi u.

1

310

469 20046398
470 20046399

HU000220F11-S00000000000005068165

Kázsmárk

3831

Kossuth u.

1

7 160

HU000220F11-S00000000000005068166

Kázsmárk

3831

Hegyalja u.

1

184

471 20046400
472 20046401

HU000220F11-S00000000000005068167

Kázsmárk

3831

Pást u.

3

583

HU000220F11-S00000000000005068168

Kázsmárk

3831

Fő u.

1

3 188

473 20046425
474 20046426

HU000220F11-S00000000000005068192

Nagykinizs

3844

Petőfi u.

1

1

HU000220F11-S00000000000005068193

Nagykinizs

3844

Fő u.

68

509

475 20046427
476 20046410

HU000220F11-S00000000000005068194

Nagykinizs

3844

Fő u.

21

3 672

HU000220F11-S00000000000005068177

Léh

3832

Kossuth u.

1

1 979

477 20046415
478 20037144

HU000220F11-S00000000000005068182

Léh

3832

Rákóczi u.

40

1 789

HU000220F11-S00000000000005063158

Rásonysápberencs

3833

Rákóczi u.

99 (55)

9 163

479 20037083
480 20037083

HU000220F11-S00000000000005063143

Kázsmárk

3831

Hrsz

149

2 255

HU000220F11-S00000000000005063144

Kázsmárk

3831

Hrsz

149

13 034

481 20063451
482 20063445

HU000220F11-S00000000000005054513

Kiskinizs

3843

Petőfi u.

32

11 709

HU000220F11-S00000000000005054504

Kiskinizs

3843

Rákóczi u.

42

2 253

483 20035528
484 20072066

HU000220F11-S00000000000005062266

Halmaj

3842

Táncsics Mihály u.

1

HU000220F11-S00000000000005081971

Halmaj

3842

Kossuth u.

22

8 883

485 20035530
486 20037141

HU000220F11-S00000000000005062268

Halmaj

3842

Május 1. út

35

35 933

HU000220F11-S00000000000005063155

Léh

3832

Dózsa György u.

1

487 20061912
488 20061911

HU000220F11-S00000000000005053582

Szakáld

3596

Táncsics u.

64b

HU000220F11-S00000000000005053581

Szakáld

3596

Aradi u.

6

489 20061909
490 20061913

HU000220F11-S00000000000005053579

Szakáld

3596

Táncsics u.

16

514

HU000220F11-S00000000000005053583

Szakáld

3596

Aradi u.

38

29 416

491 22402075
492 22402078

HU000220F11-S00000000000016038944

Gönc

3895

Hrsz

1699

6 000

HU000220F11-S00000000000016038946

Gönc

3895

Hrsz

526/4

23 545

493 22402417
494 22403435

HU000220F11-S00000000000016039361

Gönc

3895

Malom u.Hrsz

524

7 200

HU000220F11-S00000000000016040597

Vilmány (ASR)

3891

Petőfi u.

12

2 400

495 22407583
496 22396767

HU000220F11-S00000000000016045555

Sima

3881

Hrsz

010/8

HU000220F11-S00000000000016033089

Baktakék

3836

Rákóczi u.

100

4 595

497 22396770
498 22396777

HU000220F11-S00000000000016033093

Baktakék

3836

József A. u.

14

2 906

HU000220F11-S00000000000016033100

Baktakék

3836

Béke u.

2

499 22396780
500 22396780

HU000220F11-S00000000000016033103

Beret

3834

Rákóczi u

88

2 193

HU000220F11-S00000000000016041926

Beret

3834

Rákóczi u

33

2 558

501 22396784
502 22404217

HU000220F11-S00000000000016033105

Detek

3834

Kossuth u.

17

HU000220F11-S00000000000016041559

Detek

3834

Kossuth u.

032/15

18 028

503 22387399
504 22387179

HU000220F11-S00000000000016022344

Felsővadász

3814

Ady Endre u.

10

10 600

HU000220F11-S00000000000016022069

Felsővadász

3814

Dózsa György u.

22389650

HU000220F11-S00000000000016024936

Novajidrány

3872

Széchenyi u.

22390207

HU000220F11-S00000000000016025618

Novajidrány

3872

Vizsolyi u

507 22390212
508 22387081

HU000220F11-S00000000000016025620

Novajidrány

3872

Alkotmány u.

313
Hrsz
046/5
Hrsz
488/14
Hrsz 235

HU000220F11-S00000000000016021969

Kupa

3813

Beloiannisz u.

Hrsz 123

9 182

509 22387078

HU000220F11-S00000000000016021964

Kupa

3813

Béke u.

Hrsz 104

283

505
506

Profilos összesen:
Összes villamos energia mennyiség:

53

141
3 595
833

0

0
521
1 497

600

492

4 069

110
2 799
2 486
3 604

4 043 571
10 615 538

V. MELLÉKLETEK, IRATMINTÁK

1. sz. melléklet

54

KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Információs adatlap az Ajánlattevőre vonatkozóan
Ajánlattevő nyilatkozata az Ajánlati Felhívásban közzétett feltételek elfogadásáról a
Kbt. 60.§ (3) bekezdése alapján
A kizáró okok fenn nem állására igazolások, nyilatkozatok
Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén (Alkalmasság igazolásában részt
vevő egyéb szerv esetén) ajánlattevői nyilatkozata (adott esetben)
Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmasság igazolásában részt
vevő egyéb szerv kötelezettségvállaló nyilatkozata (adott esetben)
Ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szerv nyilatkozata a Kbt. 55 § (6) bekezdés
értelmében (adott esetben)
Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásai
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásai
Mérlegkör felelősségi nyilatkozat (mérlegkör azonosítója, mérlegkör működtető
megnevezése)
Szerződés tervezete
Aláírási címpéldány
Változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Kkvt. szerinti besorolásról nyilatkozat
Nyilatkozat a rendszerhasználati díjakkal együtt történő integrált számlázásra
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum
Közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodás
Külföldi Ajánlattevő esetében szükséges dokumentumok (adott esetben)
Egyéb, az Ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok
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2. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:
……………………………………………………………………………………………………………
Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve:
……………………………………………………………………………………………………………
Közös ajánlattevők esetén, a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőket jelen eljárásban
képviselő ajánlattevő neve:
……………………………………………………………………………………………………………
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye)
……………………………………………………………………………………………………………
Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők székhelye:
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………….……………………………………………………………
Telefax:…………………………………….…………………………………………………………….
E – mail: …………………………………………………………………………………………………
A BORSODVIZ Zrt. által „Viziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos energia
beszerzése 2015. évre” kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi
AJÁNLATOT tesszük:

A nettó ajánlati ár (éves kalkulált díj) ……………………………………………………[HUF]
Egységár: ..................................................................................................... …..[HUF/kWh]

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

...................................................
az ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. sz. melléklet
ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKRÓL
Az Ajánlattevő
Neve:
Címe:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
WEB lap:
Cégvezető neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Jelen közbeszerzési eljárásban
kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
………………………, 2014. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 60.§ (3) bekezdése alapján
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője, a BORSODVIZ Zrt. által „Viziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos
energia beszerzése 2015. évre” kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban az Ajánlati Felhívásban
és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás
átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy az Ajánlati Felhívásban és a
Dokumentációban foglalt valamennyi előírást, szerződéses feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati dokumentáció részét
képező szerződéstervezetet feltétel nélkül elfogadjuk, saját szerződéses feltételeinkről
lemondunk.
A Dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az
egyértelmű az ajánlat megadása vonatkozásában.
Jelen nyilatkozatunkkal vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést a jelen
közbeszerzési eljárás során kialakított feltételek szerint megkötjük és teljesítjük, a kért
ellenszolgáltatás vonatkozásában is.
Az ajánlatunkban szereplő vállalkozási
figyelembevételével alakítottuk ki.

árunkat

teljes

mértékben

a

fentiek

Jelen nyilatkozatot a BORSODVÍZ ZRt., mint Ajánlatkérő által a fent megjelölt közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
………………………, 2014. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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5. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésére hivatkozással kijelentem, hogy a BORSODVIZ Zrt.
által „Viziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos energia beszerzése 2015. évre”
kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi előírt alkalmassági követelményeknek a
következő szervezet (személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni:

Neve: …………………………………………………………………………………………………….
Címe: …………………………………………………………………………………………………….
Telefon, fax száma ………………………………………………………….....................................
Az alkalmassági szempont pontos (Felhívás III.2.2., III.2.3 pont szerinti) megnevezése,
amelynek érdekében az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szerv bevonásra került:
....................................................................................................................................................

………………………, 2014. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

Figyelem!
Valamennyi az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervre vonatkozóan a
fenti nyilatkozatot külön-külön ki kell tölteni!
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6. sz. melléklet
Az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szerv nyilatkozata
a Kbt. 55. § (5) bekezdés értelmében

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................)
Ajánlattevő
jelentkező
alkalmasságának igazolásában részt vevő egyéb szerv cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a BORSODVIZ Zrt. által „Viziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos energia
beszerzése 2015. évre” kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés
teljesítésekor az általam képviselt gazdasági szereplő által igazolt alkalmassági feltételek
tekintetében, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

………………………, 2014. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
alkalmasságának igazolásában részt vevő egyéb szerv
cégszerű aláírása

Figyelem!
Valamennyi az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervnek a fenti
nyilatkozatot külön-külön ki kell tölteni!
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7. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontja szerint
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésének alábbi pontjai alapján nyilatkozom, hogy a
BORSODVIZ Zrt. által „Viziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos energia
beszerzése 2015. évre” kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésben

1.) a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közbeszerzés következő része/részei
tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe venni:
………………………………………………………..
VAGY
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja értelmében egyáltalán nem kívánok alvállalkozót igénybe
venni. *
2.) a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a közbeszerzés értékének 10 % -át
meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe veszek* / nem veszek igénybe*.
IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN KITÖLTENDŐ A KÖVETKEZŐ NYILATKOZAT:

Az általam, fentiek szerint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók (Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont) megnevezése, pontos
székhelyének megadása, a bevonás %-os mértékének pontos megjelölése:
Alvállalkozó neve:___________________________________________
Székhelye: __________________________________________________
Bevonás mértéke (%): _________________________________________
Alvállalkozó neve: ___________________________________________
Székhelye: __________________________________________________
Bevonás mértéke (%): _________________________________________

* a megfelelő szövegrész aláhúzandó!
………………………, 2014. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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8.. sz. melléklet
Összeférhetetlenségi Nyilatkozat

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
…………………………..….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő képviselője kijelentem,
hogy a BORSODVIZ Zrt. által „Viziközmű telepeken felhasználásra kerülő villamos energia
beszerzése 2015. évre” kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban Társaságunk, illetve általunk a
munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet tekintetében a Kbt. 24. §. szerinti összeférhetetlenség egyetlen
esete sem áll fenn.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut a Kbt. 24. §.-a szerinti
összeférhetetlenség fennállása, ajánlatunk érvénytelen.

………………………, 2014. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kkvt. szerinti besorolásról

Alulírott

…………………………………………………………………,

…………………………..….……………............................................................

mint

a(z)
(székhely:

.............................................…….......................................), mint Ajánlattevő nyilatkozom a
kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (továbbiakban Kkvt.) 3. §. szerint, hogy
vállalkozásunk a Kkvt. szerint

............................................................... vállalkozásnak minősül
/
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá.*

………………………, 2014 …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
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10. sz. melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja és (2) bekezdése szerint
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
tekintetében kijelentem:

1.1. ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*
VAGY
1.2. olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*
2.1. ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén: a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatása:
NÉV
………………………..
………………………..
………………………..

ÁLLANDÓ LAKÓHELY
………………………..
………………………..
………………………..

3. Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan alábbiak szerint:
3.1. nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik*
VAGY
4.2. van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik*
ezen szervezet megnevezése: ………………………………………….
Ajánlattevőként ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn
………………………, 2014. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása
* a megfelelő szövegrész aláhúzandó!
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11. sz. melléklet
VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP
a BORSODVÍZ Zrt., mint ajánlatkérő által a
„Villamosenergia beszerzése 2015. évre” tárgyú
közbeszerzési eljárásban

A dokumentációt letöltő, ajánlatot tenni kívánó cég adatai:

A cég neve: ............................................................................................................
Székhelye:..............................................................................................................
Tel: .........................................................................................................................
Fax: ........................................................................................................................
Email: .....................................................................................................................
Kapcsolattartó személy neve: .................................................................................
Telefonszáma:........................................................................................................
kelt………………..
…………………
cégszerű aláírás
TÁJÉKOZTATÓ:
A visszaigazoló lap visszaküldésével kell jelezni Ajánlatkérő számára, ha valaki a
meghirdetett közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérési dokumentációt ajánlatkérő
honlapjáról letöltötte, és mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni.
Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára
azokat ki nem adja.
A regisztrációs lap visszaküldése nélkül Ajánlatkérő az esetlegesen felmerülő
kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást nem tudja az érdeklődők rendelkezésére
bocsátani. Kérdéseket Ajánlatkérő kizárólag a regisztrált dokumentációt letöltöttektől
fogad el.
Kitöltve elküldendő az Ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott email
címre vagy a +36 – 46 – 342 – 423 faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig!
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