
1. Árképzés: 
Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
Az árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, a jelen 
dokumentációban jelzett, jogszabályon alapuló költségek kivételével, függetlenül azok 
formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek 
az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, a rögzített feltételek betartásához 
szükségesek. 
 
Ajánlattevő a szerződéskötéskor előleget nem fizet. Az ajánlattevők nem tehetnek olyan 
ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt az ajánlatkérő minden olyan fizetési 
igényt ért, amelyek mögött nincs az ajánlatkérő által átvett, elismert dolog, vagy szolgáltatás. 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
 
Amennyiben a jelen ajánlati dokumentáció eltérően nem rendelkezik, úgy a pénzügyi adatokat 
minden esetben, magyar forintban (HUF) kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az ajánlati árat, azaz egy darab, kettő tizedes jegyig meghatározott egységárat 
a felolvasólapon nettó Ft/kWh  összegben kell megadni. 
 
A nettó egységár (Ft/kWh) nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a Vet. 147. §-ban 
meghatározott tételeket, az energiaadót, az áfát, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen 
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Az egységár a villamos 
energia díja mellett tartalmazza a Vet. 9-13. §-ban meghatározott ún. KÁT energia 
mennyiségének és szabályozásának költségét. 
 
Az Ajánlatkérő nem megfelelőnek tekinti, és érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot, melyben 
az ajánlati ár nem a fentiek szerint lett meghatározva. 
 
2. Műszaki tartalom kiegészítés: 
Az ajánlatkérő a felügyelete alá tartozó, a műszaki leírásban felsorolt, felhasználási helyek, 
teljes ellátás alapú ellátására várja azon – az előírt engedélyekkel rendelkező – kereskedő(k) 
jelentkezését, aki(k) alkalmas(ak) 2016. január 01. 0.00 órától - 2016. december 31. 24.00 óráig 
várhatóan 7.7 GWh/év mennyiségű villamos energia kedvező, versenyképes nettó egységáron 
történő szállítására, az ajánlatkérő változó terhelési igényéhez igazodóan. 
 
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy 
• az előírt műszaki paraméterek figyelembevételével, az ajánlatkérő a műszaki leírásban 

megjelölt valamennyi felhasználási helyének szükséges villamos energia ellátását 
egyidejűleg, folyamatosan biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt, 

• az ajánlatkérővel teljes ellátás alapú szerződést köt, 
• ellátja a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot, 
• különdíjmentesen együttműködik az ajánlatkérővel és a hálózati szolgáltatóval a 

fogyasztási és terhelési méréselszámolás adatszolgáltatásban, 
• az esetleges szolgáltató váltással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatok teljes 

körű ellátása.  
 
A villamos energiaszállítással kapcsolatos elvárások és egyéb követelmények: 
A nyertes ajánlattevő: 



• rendelkezzen a működéséhez szükséges (jogszabályokban rögzített) engedélyekkel és 
feltételekkel, 

• rendelkezzen olyan saját mérlegkörrel, amelybe a már jelenleg is meglévő felhasználók 
mellé újabb tagnak az ajánlatkérőt felveheti, 

• képes legyen 2016. január 01. 0.00 órától – 2016. december 31. 24.00 óráig várhatóan 7.7 
GWh/év villamos energia szállítására 

 
A nyertes ajánlattevőtől elvárt szolgáltatások: 
A nyertes ajánlattevő: 
• valamennyi felhasználási helyre egyidejűleg és folyamatosan szállítsa a szükséges villamos 

energia mennyiséget a szerződés teljes időtartama alatt, 
• a szerződéses időszakra tett ajánlatában rögzített nettó egységár változatlanul tartásával 

biztosítsa a villamos energia szállítását, 
• az energiaadó díját tételesen számlázza és az illetékes hatóságnál számolja el. 
 
Az ajánlattételre vonatkozó további feltételek: 
• az ajánlattevő ajánlatot csak az ajánlati kiírásba bevont csatlakozási pontok összességére 

tehet, 
• az ellátásra felkínált állomások összességéből ellátási céllal egy-egy csatlakozási pontot, 

vagy ellátási területet kiemelni nem lehet, 
• az eljárásba bevont csatlakozási pontok összességének villamos energia ellátásával 

kapcsolatban az ajánlattevő alternatív, vagy opciós ajánlatot nem tehet, 
• a nyertes ajánlattevő az energiaszállítással kapcsolatosan felmerülő valamennyi kérdésben 

köteles az ajánlatkérővel a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, 
• az ajánlattevő köteles a villamos energia szállítását 2016. január 1-jén 0.00-kor megkezdeni 

és 2016. december 31-én 24.00 óráig a szerződés szerint folyamatosan biztosítani. 
 
 


