Valamennyi ajánlattevő részére

Tárgy: Első tájékoztatás minden ajánlattevőnek a „villamos energia beszerzés 2017 évre”
megnevezéssel kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz. (2016/S 198-356934)

Tisztelt Ajánlattevők!
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.
BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt képviseletében a tárgyban meghatározott közbeszerzési eljáráshoz az alábbi tájékoztatást adjuk:
Feltett kérdések és válaszok:
1. kérdés:
A szerződéstervezet 9.1. pontja szerint: „A számla fizetési határideje a teljesítéstől számított
30 nap. Kereskedő a vonatkozó számláját posta útján küldi meg Felhasználó részére.”
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, megerősíteni szíveskedjenek értelmezésünket,
amely szerint – tekintettel a szolgáltatás folyamatos jellegére - a teljesítés időpontja megegyezik a számla kiállításának napjával.
Válasz: Nem. Az ÁFA törvényben 2016.01.01.-től lényegesen változott az ún. folyamatos
teljesítésű (időszaki elszámolású) ügyletek teljesítési időpontjának meghatározása.
Számlázáskor a 2016.01.01-től hatályos, vonatkozó szabályt kérjük alkalmazni.
2. kérdés:
A szerződéstervezet 7.3.2. pontja szerint: „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.”
Jelezni kívánjuk tisztelt Ajánlatkérő felé, hogy alulvételezés miatt pótdíj felszámítására kerül sor, figyelemmel arra, hogy alulvételezés esetén kizárólag szerződésszegés
történik. A fogyasztás elmulasztása pedig nem minősül termékértékesítésnek vagy
szolgáltatásnyújtásnak, így az el nem fogyasztott mennyiség miatt fizetett büntetés
jellegű tétel (pótdíj) nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá, ezért nem is számlázandó, jellemzően terhelő levél útján érvényesítjük.

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, megerősíteni szíveskedjen, elfogadhatónak tartja,
amennyiben rögzítésre kerül a szerződéstervezet hivatkozott pontjában, hogy a
Felhasználó pótdíj fizetésére kötelezett, amennyiben nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget részben vagy egészben elfogyasztani, amelynek
összege megegyezik a Minimális Villamos Energia Mennyiség és a szerződéses
időszak alatt elfogyasztott mennyiség különbözetének ellenértékével.
Válasz: Igen. Amennyiben nem kerül elfogyasztásra a szerződéses időszak alatt a Minimális
Villamos Energia Mennyiség, úgy azt Ajánlatkérő pótdíj címén fogja megfizetni, amelynek
összege megegyezik a Minimális Villamos Energia Mennyiség és a szerződéses időszak
alatt elfogyasztott mennyiség különbözetének ellenértékével.
3. kérdés:
Ajánlattevő állásfoglalást kért a Közbeszerzési Hatóságtól az árbevételi követelmények teljesítésével kapcsolatban.
A Hatóság a „T -00654/02/2076” iktatószámú levelében a következő tájékoztatást
adta:
„A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
ajánlatkérőnek az árbevételi követelmények előírásakor figyelemmel kell
lennie az újonnan piacra lépő gazdasági társaságokra. Az ilyen társaságnak
nem kell lezárt üzleti évvel rendelkeznie az árbevétel igazolása tekintetében.
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint
szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. Korm. rendelet nem írja elő kifejezetten az árbevételi követelmény
meghatározását - úgy, mint a beszámoló esetében a 19. § (2) bekezdésében - a
működését az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után megkezdő gazdasági
szereplő tekintetében, ugyanakkor a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie az újonnan piacra
lépő gazdasági szereplőkre is az előbb említett rendelkezés érvényesülése érdekében, így célszerű évenként megadnia az árbevételi követelményeket vagy,
amennyiben összességében kívánja azt előírni, úgy - mint az rögzítésre került figyelemmel kell lennie az újonnan piacra lépő gazdasági szereplőkre is.
Az újonnan piacra lépő gazdasági szereplők a működésük megkezdésétől rendelkezésre álló adatokkal - lezárt üzleti év hiányában is - igazolhatják alkalmasságukat az ajánlatkérő által előírt árbevételi adatok vonatkozásában a 321/2015.
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján. E rendelkezés nem írja elő
ugyanis - ellentétben a beszámoló alkalmassági követelményével, amely lezárt
üzleti évhez kapcsolódó beszámoló lehet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján ugyanis az üzleti év könyveinek zárását követően kell beszámolót készíteni - a lezárt üzleti év követelményét, illetve a közbeszerzési eljárásban benyújtandó árbevételi nyilatkozat tekintetében ezt más ágazati jogszabály sem követeli meg.”

A fentiek alapján kérjük Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik lezárt üzleti év adataival, úgy az üzleti tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak villamos energia értékesítése nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Válasz: Igen. Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek az üzleti tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak villamos energia értékesítéséből származó nettó árbevételéről
szóló nyilatkozatát.
4. kérdés:
Az Ajánlati Felhívás II.2.4. pontja szerinti mennyiség - 11,08 GWh. Ajánlatkérő a megadott évi mennyiségtől + 10 %-ban különdíjmentesen eltérhet. Ellentmondás található a
dokumentáció 26. oldalán: „2. Szállítási feladat 532 db fogyasztási hely részére villamos energia versenypiaci beszerzése, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 11,23 GWh/év mennyiségben, amelytől ajánlatkérő
évi + (plusz) 10 %-kal eltérhet a szerződéses időszakra vonatkozóan (mennyiségi toleranciasáv)”. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására.
Válasz: Az ajánlati dokumentáció 26. oldalán megadott éves fogyasztási mennyiség
gépelési hiba folytán tévesen került beállításra. A helyes mennyiség természetesen a
dokumentációban a többi helyen, illetve az ajánlati felhívásban is szereplő 11,08
GWh/év.
5. kérdés:
A szerződés 7.3.3 pontja az alábbiakat tartalmazza: „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.” Az itt leírtak alapján felülfogyasztás esetén csak az energiadíjat kell megfizetni, a túllépésért semmiféle pótdíjat/kötbért nem. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy egészítse ki a szerződést a túlfogyasztás esetén fizetendő kötbérrel.
Válasz: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy sem az ajánlati felhívás, sem az ajánlati dokumentáció nem tartalmaz kötbér, illetve pótdíj fizetési kötelezettséget Felhasználó részére.
6. kérdés:
A szerződés 5.7.1 pontja az alábbiakban rendelkezik: 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.
Kérjük Ajánlatkérő válaszát, hogy elfogadja-e az Ajánlattevő és az Ajánlattevő mérlegkör felelősének nyilatkozatát, hogy az Ajánlattevő jogosult almérlegkör felelősként eljárni, és a közöttük fennálló szerződés alapján a
Mérlegkör Tagsági Szerződés jogait és kötelezettségét vállalni illetve a
Szerződést és a Mérlegkör Tagsági Szerződést aláírni. Ebben az esetben az
ajánlat során az Ajánlattevő jogosult a teljes szerződéses kötelezettségeket elfogadni, annak elfogadásáról nyilatkozni.
Válasz: Igen, Ajánlatkérő elfogadja, hogy az Ajánlattevő és az Ajánlattevő mérlegkör
felelősének nyilatkozatát, hogy az Ajánlattevő jogosult almérlegkör felelősként eljárni,

és a közöttük fennálló szerződés alapján a Mérlegkör Tagsági Szerződés jogait és kötelezettségét vállalni, illetve a Szerződést és a Mérlegkör Tagsági Szerződést aláírni.
7. kérdés:
9.1 pont 2. mondat - Kérjük javítani: 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 - az Elosztói leolvasástól és adatszolgáltatástól függően - a Kereskedő azonban jogosult havonta részszámlákat kibocsátani.
Válasz: Ajánlatkérő a szerződés 9.1. pontját az Ajánlattevő kérdésében foglaltaknak megfelelően módosítja.
8. kérdés:
9.4 pont 1. mondat - kérjük javítani: Fizetésnek az a nap számít amikor az Eladó
bankszámláján az számla szerinti összeggel maradéktalanul jóváírásra kerül.
Válasz: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlati dokumentáció szerint „Fizetésnek az a nap
számít, amikor Fizető bankszámlája a számla szerinti összeggel megterhelésre kerül.”, amit
Ajánlatkérő nem kíván módosítani.
9. kérdés:
11.2 pont 1. mondat - Kérjük javítani: Kereskedő a teljesítés megtagadására és/vagy a
rendelkezésre állás felfüggesztésére vonatkozó jogát a számla esedékessége +15 naptári
nap után gyakorolhatja.
Válasz: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlati dokumentáció szerint „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”, amit nem kíván Ajánlatkérő módosítani.
10. kérdés:
13.1 pont a) bekezdés - Kérjük javítani: ha bármely Fél – a vis maior esetének kivételével –
15 napon keresztül elmulasztja esedékessé vált tartozása megfizetését,
Válasz: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés
13.1. pontjában foglaltak „ha bármely Fél – a vis maior esetének kivételével – 45 napon keresztül elmulasztja esedékessé vált tartozása megfizetését” helyesen kerültek rögzítésre, így
azon Ajánlatkérő nem kíván javítani.
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