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4. 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 29-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és 

válaszok: 

1. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, megerősíteni 

szíveskedjen, hogy a „Miskolc_fogy_helyek” 

elnevezésű excel táblázatban szereplő 

HU00022F11-S00000000000005022047 

számú POD helyesen a 8. karakternél még 

egy 0-t tartalmaz a következők szerint: 

HU000220F11-S00000000000005022047. 

Megerősítjük. A HU00022F11-

S00000000000005022047 számú POD 

hibásan szerepelt a dokumentációban. 

Helyesen a 8. karakternél még egy 0-t 

tartalmaz a következők szerint: 

HU000220F11-

S00000000000005022047. 
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2. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 

„Miskolc_fogy_helyek” elnevezésű excel 

táblázatban szereplő ellentmondást 

feloldani, egyben tisztázni szíveskedjen, 

hogy melyik fogyasztási hely tartozik az 

alábbi POD azonosítóhoz.  

HU000220F11-S00000000000000042433 – 

ÜP ID: 13360 MiReHuKöz Nonprofit Kft. 

HU000220F11-S00000000000000042433 – 

ÜP ID: 13359 Miskolci Önkormányzati 

Rendészet 

A HU000220F11-
S00000000000000042433 számú POD 
azonosítóhoz a következő fogyasztási 
hely tartozik: MiReHuKöz Nonprofit Kft. 
3521 Miskolc, Bogáncs utca, hrsz.: 
156/22.  
A Miskolci Önkormányzati Rendészet 

(3531 Miskolc, Győri kapu 27/b alatt 

található) fogyasztási helyéhez tartozó 

POD azonosító pedig a következő: 

HU000220F11-

S00000000000005063821 

3. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 58. §-

ában foglaltakra figyelemmel megerősíteni 

szíveskedjen, hogy a szerződéstervezet 8.3. 

pontja vonatkozásában elfogadja az alábbi 

szövegjavaslatunkat: „A Felek a számla 

kiállítását követő 8. munkanapot tekintik a 

kézhezvétel időpontjának. Az Eladó a 

fizetési határidőt és az általános forgalmi 

adó szerinti teljesítési időpontot a 

számlakibocsátástól számított 8 

munkanapos kézhezvételi időszak 

figyelembevételével tünteti fel a számlán. 

Amennyiben a Vevő igazolja, hogy a 

tényleges kézhezvétel a számlakiállítást 

követő 8. munkanapon túl történt, akkor a 

késedelem idejével a fizetési határidő 

meghosszabbodik.” 

A helytelen számla kibocsátásának, illetve 

befogadásának elkerülése az Eladónak 

(Szolgáltatónak) és a Vevőnek is alapvető 

érdeke. A számla kibocsátójának a számlán 

pontosan fel kell tüntetni az Áfa tv. szerinti 

teljesítési időpontot, melynek 

meghatározásához a határozott időre szóló 

(vagy a köznyelvben elterjedt: „folyamatos 

elszámolású”) ügyletek esetében szükség 

Ajánlatkérő a számlák kiállítására 
vonatkozó szövegjavaslatot nem 
fogadja el, tekintettel a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdésében előírtakra, azonban 
a szerződéstervezet 8.3. pontját a 
következők szerint módosítja:  
„8.3.A Felhasználó a Kereskedő 

által a felhasználási helyenkénti 

részletezést tartalmazó, havonta 

– tételes és egységáras 

elszámolással – kiállított számla 

alapján a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) 

bekezdésében és, továbbá a 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1), 

(5) bekezdésében és előírtaknak 

megfelelően banki átutalással 

történik, a számla kézhezvételétől 

kiállításától számított 30 napos 

fizetési határidővel.” 
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van a fizetési határidő pontos ismeretére. 

Ebből következően a szerződésben a számla 

fizetési határ idejének olyan 

időpontot/dátumot kell meghatározni, amit 

már a számla kiállításának pillanatában 

ismer a számla kibocsátója. A kézhezvétel 

időpontja a számla kibocsátásakor általában 

nem ismert, ezért amennyiben a 

szerződésben a fizetési határidő a számla 

tényleges kézhezvételéhez van kötve, akkor 

a számlát kibocsátó fél a számlát 

valószínűleg nem tudja helyesen kiállítani. 

4. A szerződéstervezet 5.1.1. pontja szerint: „A 

Kereskedő felelős a felhasználási helyek 

villamos energia igényének teljes 

beszerzéséért, vagyis köteles a Felhasználó 

által ott felhasznált villamos energia 

mennyiséget saját nevében megvásárolni, 

és azt a Felhasználónak a Hálózati 

Engedélyes közreműködésével leszállítani.” 

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, megerősíteni 

szíveskedjen, hogy az alábbi rendelkezés a 

szerződéstervezet hivatkozott pontjában 

rögzítésre kerülhet: „A Kereskedő ezen 

kötelezettségének teljesítési helye az átviteli 

hálózat. A Kereskedő által értékesített 

villamos energiát szerződésszerűen 

átadottnak kell tekinteni, amennyiben 

Kereskedő jelen Szerződés rendelkezései 

szerint Felhasználó mindenkori igényének 

megfelelő mennyiségű villamos energiát az 

átviteli hálózat valamely átadás-átvételi 

pontján betáplálta.” 

Elfogadjuk és megerősítjük, hogy a 

következő rendelkezés a 

szerződéstervezet hivatkozott (5.1.1.) 

pontjában rögzítésre kerülhet: „A 

Kereskedő ezen kötelezettségének 

teljesítési helye az átviteli hálózat. A 

Kereskedő által értékesített villamos 

energiát szerződésszerűen átadottnak 

kell tekinteni, amennyiben Kereskedő 

jelen Szerződés rendelkezései szerint 

Felhasználó mindenkori igényének 

megfelelő mennyiségű villamos 

energiát az átviteli hálózat valamely 

átadás-átvételi pontján betáplálta.” 

5. A szerződéstervezet 20.1. pontja szerint: „A 

szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi 

szabályok, így elsősorban a Polgári 

Törvénykönyv, a Kbt., a VET, a VET Vhr. És 

a VET végrehajtására kiadott egyéb 

rendeletek rendelkezései, az ellátási 

Elfogadjuk.  Ajánlatkérő a 
szerződéstervezet 20.1. pontját és a 
szerződéstervezet II. sz. mellékletének 
13.2. pontját következők szerint 
módosítja: 
“A jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben a hatályos 

magyar anyagi jogi szabályok, így 
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szabályzatok, továbbá a Kereskedőnek a 

MEKH által elfogadott Üzletszabályzata az 

irányadóak azzal, hogy az Üzletszabályzat 

mindazon rendelkezése, mely jelen 

szerződés rendelkezésével ellentétes nem 

alkalmazható.” 

A szerződéstervezet II. sz. melléklet 13.2. 

pontja szerint: „Jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben a hatályos 

magyar anyagi jogi szabályok, így 

elsősorban a magyar Polgári Törvénykönyv, 

a VET, a VET Vhr. és a VET végrehajtására 

kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az 

ellátási szabályzatok, továbbá a 

Kereskedőnek a MEKH által elfogadott 

Üzletszabályzata, továbbá a Felek között 

villamos energia kereskedelmi szerződés 

rendelkezései irányadóak és 

alkalmazandóak.” 

Javasoljuk, hogy a Felek a jelen 

Szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben irányadó szabályzatként 

kifejezetten fogadják el a Kereskedő ÁSZF-

ét is, amely az Üzletszabályzat része. 

elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a 

Kbt., a VET, a VET Vhr. és a VET 

végrehajtására kiadott egyéb 

rendeletek rendelkezései, az ellátási 

szabályzatok, továbbá a Kereskedőnek 

a MEKH által elfogadott 

Üzletszabályzata, valamint annak 

részét képező ÁSZF az irányadóak 

azzal, hogy az Üzletszabályzat és az 

ÁSZF mindazon rendelkezése, mely 

jelen szerződéssel ellentétes, nem 

alkalmazható.” 

 
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 04. 

 

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 

öt (5) számozott oldalból álló „4. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, 

az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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