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3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Vác Város Önkormányzata 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Villamos energia beszerzése” 

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós eljárásrendű (Kbt. 81. 

§ (1) bekezdés szerinti) nyílt közbeszerzési eljárás 

I. 

Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1.  Szerződéstervezet 
3. Az ellenszolgáltatás és megfizetése: 
… 
-  Kereskedő vállalja – Felhasználó igény 
alapján - a diktáláson alapuló felhasználási 
adatok figyelembevételével történő 
számlázást is. 

ugyanakkor: 
 

1. 2. sz. kiegészítő tájékoztatás 
25. pont, válasz: 
„Ajánlatkérő számára nem elfogadható, 
tekintettel arra, hogy nincs diktálás. 
Átalány áras díjfizetés van, éves 
leolvasással valamint átjelzős mérés.” 

Kérdés: 
A szerződéstervezet szerint a Kereskedőnek 
fogadnia kell a Felhasználókól érkező 
diktálási adatokat, ugyanakkor a 2. sz. 
kiegészítő tájékoztatásban érkezett válaszuk 
szerint diktálásra nincs lehetőség. 
Kérjük az ellentmondás feloldását, ill. szíves 
tájékoztatásukat, hogy a felhasználóknak 
van-e lehetőségük a fogyasztási adatok 
diktálására. 

 

Tévesen került megválaszolásra a 2. sz. 

kiegészítő tájékoztatás 25. pontja. Kérjük 

Ajánlattevőt tekintse semmisnek a benne 

foglalt választ.  

A szerződés releváns részét vegyék 

figyelembe. 

Az eredetileg feltett kérdésre, azaz hogy 

„elfogadható-e az, hogy adott esetben a 

diktálást a szerződő partner tegye meg a 

fizető helyett egy web-es felületen?” 

ajánlatkérő válasza az hogy elfogadható a 

szerződéstervezet 3.18. pontjával 

összhangban. 

 

2.  2. sz. kiegészítő tájékoztatás 
25. pont, válasz: 
„Ajánlatkérő számára nem elfogadható, 
tekintettel arra, hogy nincs diktálás. Átalány  
 
 

Tévesen került megválaszolásra a 2. sz. 

kiegészítő tájékoztatás 25. pontja. Kérjük 

Ajánlattevőt tekintse semmisnek a benne 

foglalt választ. 
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áras díjfizetés van, éves leolvasással valamint 
átjelzős mérés.” 
Kérdés: Kérjük szíves tájékoztatásukat arra 
vonatkozólag hogy pontosan mit értenek 
„átjelzős” mérés alatt, tekintettel arra hogy 
ilyen fogalmat a sem a VET sem a 
kapcsolódó jogszabályok nem ismernek. 
 

 

 

 

II. 

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján: 

IGEN / NEM 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 27.   

 

 

  dr. Czeglédi Eszter 

felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 

Ész-Ker Kft.  

 

VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

Vác Város Önkormányzata 

 
„Villamos energia beszerzése” 

 

Alulírott ……………………………… a(z) …………………………….. ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen kettő 

(számmal kifejezve: 2) számozott oldalból álló „3 sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

Kelt:  

 

  

  aláírás 

 


		2016-09-27T17:19:11+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




