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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
Ajánlatkérő: Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi út 1-3.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Az ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci 
beszerzése 2018.01.01 00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET közötti időszakra 
vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos 
energia kereskedelmi szerződés keretében” 
 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás 

a Kbt. 81. § (1) bekezdés alapján. 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2017. szeptember 21-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és 

válaszok: 

1. Szerződés tervezet 9.7. pontja szerint 
súlyos szerződésszegés esetén a hónap 
végére lehet felmondani a szerződést, míg 
11.2.1. pont alapján legalább 30 napos 
felmondási idő leteltével a hónap utolsó 
napján szűnik meg a szerződés rendkívüli 
felmondás esetén. Álláspontunk szerint a 
fenti rendelkezésekből nem egyértelmű, így 
kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy súlyos 
szerződésszegés miatti rendkívüli felmondás 
esetén szükség van-e a 30 napos 
felmondási idő megtartására, vagy a hónap 
végére felmondható a szerződés?  

A felmondási idő 30 nap. A hónap 

végére kitétel törlésre került. A 

11.2.1 pont utolsó bekezdése 

helyesen: 

„Amennyiben a Felek egyeztetése 

8 napon keresztül eredménytelen 

volt, azaz a felmondási okot nem 

sikerült orvosolni, akkor a 

szerződés felmondását 

kezdeményező Fél írásban 

(szintén tértivevényes levél útján) 

megerősíti felmondási szándékát. 

Ebben az esetben a szerződés a 

megerősítés kézhezvételétől 

számítva 30 napos felmondási idő 

leteltével a szűnik meg.”  
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2. Szerződés tervezet I. sz. melléklet: az 
energiaadóra vonatkozó jogszabályi 
hivatkozás nem hatályos, javasoljuk a 
szerződés tervezetben az energiaadót 
jövedéki adóra cserélni. 

A hatályos jogszabályra 

hivatkozás: „A villamos energia 

értékesítés/vásárlás után 

fizetendő jövedéki adó mértékét a 

2016. évi jövedéki adóról szóló 

törvény és a 2017. évi XXI. a 

jövedéki adóról szóló 2016. évi 

LXVIII. törvény módosításáról 

szóló törvény szabályozza.” 

 
II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 
alapján: 
 

IGEN/ NEM 

 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a 

dokumentáció beszerzésére: nem releváns. 

  

Miskolc, 2017. szeptember 26. 

 

 

 

Bartók Ágnes 

       felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

Alulírott …………………..……………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő 

nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a Miskolc Holding Zrt. által 

indított, „Az ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci beszerzése 

2018.01.01 00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, 

fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos energia 

kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen 

három (3) számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet 

megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

……………….., 2017. ....................... 

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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