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3. 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 28-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és 

válaszok: 

1. A szerződés 2. b. és pontja az alábbiakat 
tartalmazza:  

„A Kereskedő a Rendszerirányítóval (MAVIR 

Zrt.-vel) kötött hatályos mérlegköri 

szerződéssel rendelkezik, melynek alapján 

jogosult mérlegkör-felelősként eljárni;” 

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt erősítse meg 

jól értelmezzük-e, hogy az érvényes és 

hatályos mérlegkör szerződés közvetetten is 

megfelelő, azaz elegendő az érvényes és 

hatályos szerződés olyan formában, ha az 

ajánlattevő más mérlegkörébe tartozva 

jogosult almérlegkör felelősként eljárni, így 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy az 

érvényes és hatályos mérlegkör 

szerződés közvetetten is 

megfelelő.  
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az Ajánlatkérőt semmiféle hátrány nem 

érheti. Elfogadja-e, a Tisztelt Ajánlatkérő, 

hogy a szerződéstervezet II. számú 

mellékletében szereplő Mérlegkör-tagsági 

szerződést az almérlegkör felelős - a 

mérlegkörfelelős engedélye, nyilatkozata 

alapján - aláírja. 

2. Az Ajánlati Dokumentáció szerint: „Az 
ajánlati ár tartalmazza a határkeresztezési 
díjat, a mérlegkör tagsági díjat, RHD és adó 
vagy adó jellegű tételek nélkül. Az ajánlati 
ár nem tartalmazza a rendszerhasználati 
díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában 
meghatározott pénzeszközöket, az energia 
adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó 
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő 
egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 
járulékokat és költségeket.” A jövedék 
adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 2017 
január elsejétől hatályba lépő változása 
alapján az energiaadó a vonatkozó 
rendelet hatályvesztése miatt 
megszűnik, de adókötelezettség 
keletkezik általános forgalmi adó 
felszámítása nélkül a nem lakossági 
energiafogyasztók részére. A 2017 január 1-
től érvénybe lépő jövedéki adó változás 
értelmében az energia adóról szóló 2003. 
évi LXXXVIII. törvény hatályát veszíti. 
Ennek értelmében a nem lakossági földgáz 
és villamos energia fogyasztók számára 
megszűnik az eddig a villamos energia és 
földgáz fogyasztás alapján elszámolt 0,3105 
Ft/kWh valamint 93,5 Ft/GJ fizetendő 
energiaadó. Viszont a földgáz, villamos 
energia és szén vételezés jövedéki adó 
kötelezetté válik. Kérjük a Tisztelt 
Ajánlatkérőt, hogy a jogszabály változások 
alapján módosítsa a dokumentációt. 

Ajánlatkérő az 1. sz. kiegészítő 

tájékoztatás alapján módosította 

a közbeszerzési dokumentációt a 

hivatkozott 

jogszabályváltozásokra 

tekintettel.  

„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.” 
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3. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 
szerződéstervezet 9.2 pontját egészítse ki, a 
Vevők alul és felülfogyasztásával. Kérjük, 
hogy szerződés 9.2. a) pontjában kerüljön 
pontosításra, hogy nem csak valamennyi 
felhasználási hely esetében történő 
szüneteltetés minősül szerződésszegésnek, 
hanem már az is, ha csak az egyiknél 
tartozás miatt kikapcsolásra kerül sor. 

Ajánlatkérő a szerződés 9.2.a) 

pontját nem kívánja kiegészíteni 

és a szerződés 9.2 a) pontjának 

szövegezését nem kívánja 

pontosítani. 

4. A szerződés 8.2. pontja alapján a számlákat 
tértivevénnyel vagy futárszolgálat útján 
szükséges megküldeni a Felhasználónak. 
Elfogadja-e az Ajánlatkérő a számlákat 
rendes postai küldeményként is? 

Ajánlatkérő a számlák 

megküldését postai úton is 

elfogadja. 

A 2017. szeptember 28-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és 

válaszok: 

1. Kérjük T. Ajánlatkérő álláspontját annak 
elfogadhatóságáról, hogy Vevő késedelmes 
teljesítése a jelen Szerződéstervezet 9.6.1. 
pontjában megfogalmazott 30 nappal 
szemben Kereskedő szabályzata alapján 15 
nap.  

Ajánlatkérő a kért változtatást 

nem fogadja el. A szerződés 

szerint, amennyiben az 

üzletszabályzat és a szerződés 

eltérően rendelkezik, a szerződés 

az irányadó. 

2. Szerződéstervezet 9.6.1. pontja szerint a 
fizetési felszólítás után határidő kitűzése 
mellett lehet a szolgáltatás felfüggesztését 
kezdeményezni. Kérjük T. Ajánlatkérő 
elfogadását, miszerint a felszólításban 
Kereskedő már nem tűz ki póthatáridőt. 

Nem fogadjuk el. Ajánlatkérő 

ragaszkodik a póthatáridő 

tűzéséhez. 

3. Szerződéstervezet 9.6.1. pontjának c) 
részében Felhasználó szerződésszegést 
követ el, amennyiben a fizetési 
kötelezettségének 60 napot meghaladóan 
sem tesz eleget. Kérjük T. Ajánlatkérő 
állásfoglalását annak elfogadhatóságáról, 
hogy Kereskedő szabályzata alapján ez az 
intervallum 15 nap. 

Nem fogadjuk el, Ajánlatkérő 

ragaszkodik a 60 naphoz. 
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4. Hivatkozva a Szerződéstervezet 11.2.1. 
pontjára kérjük T. Ajánlatkérő elfogadását, 
miszerint a rendkívüli felmondás azonnali 
hatályú, felmondási időt nem tartalmaz. 

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.” 

5. Szerződéstervezet 8.2. pontja szerint 
Kereskedő tértivevényes küldeményként 
vagy futárszolgálat útján küldi meg a 
számlákat. Kereskedő részéről a számlák 
nyomtatása tömeges nyomdai nyomtatás 
formájában valósul meg, a postázás is 
tömegesen történik, nincs mód 
tértivevényes vagy futáros kézbesítésre. 
Szeretnénk kérni T. Ajánlatkérő 
állásfoglalását, hogy elfogadható-e számára 
a fent ismertetett módszer! 

Ajánlatkérő a számlák postai úton 

történő megküldését is elfogadja. 

6. Szerződéstervezet 8.6.3. pontjával 
kapcsolatban szeretnénk felhívni T. 
Ajánlatkérő figyelmét, hogy a 273/2007. (X. 
19.) Korm. rendelet 28.§ -nak (1)-(5). 
bekezdése alapján az írásbeli megkeresésre 
való válaszadás 15 napos intervalluma +15 
nappal bővül, amennyiben elosztóval is 
egyeztetni kell. Ennek tükrében kérjük T. 
Ajánlatkérő állásfoglalását annak 
elfogadhatóságáról, hogy a számlakifogás 
kezelése ehhez az intervallumhoz igazodjon. 

Ajánlatkérő a hivatkozott 

kormányrendeletet alapján a 15 + 

15 napos intervallumot elfogadja. 

A szerződéstervezet 8.6.3. pontja 

kiegészítésre kerül: 

8.6.3.  A Felek kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a 

számlakifogásokkal kapcsolatos 

jogvitáikat megkísérlik békés 

úton rendezni és ennek érdekében 
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a számlakifogás Kereskedő általi 

kézhezvételétől számított 8 

(nyolc) munkanapon belül 

egyeztető megbeszélést tartanak. 

Ha a beadvány a villamosenergia-

értékesítéssel és a hálózati 

szolgáltatással egyaránt 

összefügg és ennek 

következtében több engedélyest 

érint, az engedélyesek kötelesek 

egymás között a beadvány 

beérkezésétől számított 15 napon 

belül az intézkedési hatáskörök 

tisztázásához és a megfelelő 

intézkedés megtételéhez 

szükséges egyeztetéseket 

lefolytatni. 

A beadványok intézése során az 

engedélyesnek 15 napos 

határidőn belül érdemben írásban 

választ kell adnia a felhasználó 

részére. A 15 napos válaszadási 

határidő az eljárási illetékesség 

megállapításának, illetve a 

egyeztetéseknek az 

időtartamával 

meghosszabbodhat, ha ezen 

eljárások lefolytatásának helye 

van. A válaszadási határidőbe 

nem számít bele a felhasználóval 

történő időpont egyeztetéstől a 

beadvánnyal kapcsolatos 

helyszíni vizsgálat elvégzéséig 

eltelt idő. 
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7. Hivatkozva a Szerződéstervezet 8.5.1. 
pontjára és kiegészítve azt, késedelmes 
fizetés esetén az esedékesség napjától, 
beleértve az esedékesség napját is, a 
kifizetés napjáig, de azt nem beleszámítva, 
a Ptk. 6:155 § szerinti a késedelmi kamatot 
kell megfizetni, figyelemmel a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben foglaltakra. Kérjük T. 
Ajánlatkérő állásfoglalását ennek 
elfogadhatóságáról. 

A szerződéstervezet hivatkozott 

pontja az alábbiakra módosul: 

8.5.1 A Felhasználó által történt 
fizetés akkor minősül 
teljesítettnek, amikor a 
pénzösszeget a Kereskedő 
bankszámláján jóváírták. 
Késedelmes fizetés esetén az 
esedékesség napjától, beleértve 
az esedékesség napját is, a 
kifizetés napjáig, de azt nem 
beleszámítva, a Ptk. 6:155 § 
szerinti a késedelmi kamatot kell 
megfizetni, figyelemmel a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényben foglaltakra. 

8. Hivatkozva a Szerződéstervezet I. sz. 
mellékletében írtakra kérjük T. Ajánlatkérőt, 
hogy módosítsa az energia adót jövedéki 
adóra, mivel 2017.07.01.-től 2017. évi XXI. 
jövedéki adó törvény hatályos. 

Módosításra került. (lásd.: 1. sz. 

kieg. táj.) 

9. Kérjük T. Ajánlatkérő tisztázását, hogy 
helyesen értelmezzük-e, miszerint az 
egységárnak tartalmazni kell-e a KÁT díjat? 

Az egységárnak nem kell 

tartalmaznia a KÁT díjat. 

 
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. október 03. 

 

Bartók Ágnes 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Ész-Ker Zrt. 
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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 

hét (7) számozott oldalból álló „3. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, 

az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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