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ZRt. Szolnok villamos energia beszerzése" tárgyű kiizbeszerzési eljáráshoz

''VCSM
1. A jelen Szabálvzat célja

A

szakszerű, hatékony és jogszerű beszerzések érdekébena

Beszerzési Szabályzatával,

a

VCSM ZRt. Szolnok
2015' évi CXLIII tv. (Kbt.) rendelkezéseivel

összhangban, e SzabáIyzatban meghatározottközbeszetzési eljárás vonatkozásában
j elen S zab áIy zat me ghatár ozza:

o

a közbeszerzési el1árás elokészítésének,lefolytatásának, belső ellenőrzésének

felelősségi rendjét;
aZ ajánlatkérő nevében eljárő, illetőleg az eljárásba bevont személyek,
illetőleg szetv ezetek felelossé gi körét;
a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét;
és ennek körében különcisen az eljárás során hozott döntésekért felelős
személyt, személyeket, illetőleg testületeket.

o
o
o
E

Szabályzat az ajánlattevők számáta azonos és egyenlő feltételek biztosításával
garantálja a verseny tisztaságának védelmét,a verseny nyilvánosságát, és az
ajánlattevők esélyegyenloségét,illetve az arta jogosult ajánlattevők számára a
nemzeti elbánást.
E' Szabá|yzathatá\ya kiterjed a lefolytatandó eljárás teljes egészére,igy

különösen

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
A

a közbeszerzési eljfuás tervezéséreés előkészítésére;

aközbeszerzéstárgyánakmeghatározására;
közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító felhívás
megfogalmazására;
az eljárást megindító felhívás közzétételének kezdeményezésére;
az eljárás dokumentálására;
kiegészítő tájékoztatás nyújtására az aján|attevők számára;
az eljfuást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
rende lkezé sre tartásár a, az aj ánlattevők számár a történő éttadásár a;
a beérkezett ajánlatok iktatására, azoknak a törvény szerint történő
keze1ésére;
a bontásra' a bontási eljárásra, illetve annakjegyzőkonyvezésére;
hiánypótlási felhívásra;
az ajánlattevok és alvá|lalkozóik alkalmasságának vizsgáIatára;
az ajánlatok elbírálására;
a tárgyalás lefolytatására;
az eljárást lezárő döntés meghozatalára;
az eredményhirdetésre;
az eljárás eredményéről szóló hirdetmény kozzétételére;
a szerződés megkötésére; illetve az esetleges jogorvoslati eljárásokra.

Szabályzat személyi hatálya kiterjed: az Ajánlatkérőre, a nevében eljáró
személyekre, valamint az elj fu ásba bevont személyek r e, szeÍv ezetekre.

2.

Ajánlatkérő:

Yíz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (VCSM ZRt. Szolnok)
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. sz.
Tel.:+36 (56) 516-316
Fax:+36 (56) 429-766
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4.

Eljárás formája:

A Kbt.
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emély : Kap
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svár

i Kázmér v ezérigazgatő

Második rész XV. fejezet 85.$ (2) c) pont alapján gyorsított tárgyalásos

közbeszeruési eljárás

A sürgőssée indoka:

Az

eljárás előkészítésesorán, a fogyasztási helyek jelenlegi villamos energia
ellátásának keretei között az adatgyújtésés adatszolgáltatás összetettsége nem tette
lehetővé a részvételifelhívás és dokumentáció korábbi időpontban történő
összeállítását, tekintettel - az ellátást érintő _ folyamatban lévő átszervezésekre. A
VCSM ZPIL Szolnok villamos energia felhasználási igényeinek és kapcsolódó
adatoknak az elemzése a részvételifeltételek és dokumentáció összeállításának
előfeltételét képezik. Az adatok elemzését- a VCSM ZRt. Szolnok ellátási feladatait is
érintő,- az Önkormányzat által benyújtott pá|yázatok elbírálásának elhúzódása is
hátráItatta.
5.

Az eljárás lebon}'olítója

1.

A közbeszerzési eljárást
folytatja le.

2. A

a

Szollak Vagyonkezelő Kft. (5000. Szolnok, Jókai u. 3.)

közbeszerzés becsült nettó értéke:150.000.000.-Ft.

A

becsült értékmeghatározása az eljárás előkészítésesorán Ajánlatkérő - elmúlt
- hasonló közbeszeruéseinek elemzése, szakmai tapasztalatai, és más
közbeszerzők eljárási eredményeinek tanulmányozása alapján került
meghatározásra.

időszaki

6. Az Aiánlatkérő nevében eliáró személyekkel. ill. szervezetekkel
szabályok
7

.I.

kapcsolatos

Ajánlatkérő nevében eljáró személyként Kaposvá ri Kázmér vezérigazgatő

jóváhagyja a kiválasztott eljárásfajtát;
- kijelöli az eljárást lefolytató személyt
- kijelöli és felkéri a Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tagjait és vezetőjét
a közbeszerzés tárgyának figyelembe vételével_ a Yiz és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok alkalmazottai, vagy olyan - szerződés alapján felkért -

szervezet tagjaiból' amelynél legalább egy olyan személy tevékenykedik, aki az
adott besze rzés tár gy ának me gfelelő szakértelemmel rendelkezik.

Az

ajánlatkérő nevében eljáró személy az alábbi személyeket kéri fel, illetve jelöli
ki az e|járás lefolytatására, illetve az eljárásban való részvételre:

7.2.

ElőkészítőMunkacsoport

Bikfalvi Tünde Hajnalka VCSM ZRt. Szolnok gazdaságiigazgatő
Séllei Lászlőté
VCSM ZRt. Szolnok energetikus
Dr. Doba Zsolt
VCSM ZRt. Szolnok jogi képviselő
Lustyik István
Szollak Vagyonkezelő Kft.
] .3

' Az eljfuás

7.4.

lebonyolításáért felelős: Szollak Vagyonkezelő Kft.

Bizottság /Kbt. 27.$ (4) bekezdés/

Bikfalvi Tünde Hajnalka
Séllei Lászlőné
Magyar Péter Gyuláne
Dr. Doba Zsolt

Lustyik István
Radeczki Viktor Örs

VCSM ZRt. Szolnok

pénzügyi szakér1e1em

s'azdasápi is.azpatő
VCSM ZRt. Szolnok
energetikus
VCSM ZRt. Szolnok
műszaki isazsatő
VCSM ZRt. Szolnok
iosi kéoviselő
Szollak Vagyonkezelő

közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem
közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem

jogi szakértelem
kozb e szer zé s i s zakérte l em

Kft.

SZMJV Önkormányzata

ellátásért felelős
kéoviselőie

.5.

Az összeférhetetlenség megállapítása
Azon személyek' akik az adott közbeszerzés valamely szakaszában bármi módon
részt vesznek, a Kbt. 25. $-ában előírtakkal összhangban összeférhetetlenségi
nyilatkozatot kötelesek írásban tenni. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokjelen
e seti kö zb e szer zé si szab ály zat mel l ékl etét kép ezik.
7

A

nyilatkozatok megtételééttaz a személy felelős, aki dönt a nyilatkozni köteles
személy, vagy Szerv ezet kózbeszerzési elj árásba való bevonásáról.

Felelos : Kaposvári Kázmér v ezérigazgatő

8.

Az eliárás meeindítására. lefolytatására vonatkozó szabál}iok

8.1. Az

eljárást megindító felhívás

és a

közbeszerzési dokumentumok

elkészítése
eljfuást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítéséért
és
tartalmáért felel: Szollak Vagyonkezelő Kft.

Az

8.2. Az

ajánlattevőkkel szemben támasztott követelmények, szerződéses
feltételek minél egyértelműbb meghatározásáért felel: Előkészítő Munkacsoport.

8.3. Az eljárást megindító felhívás megküldése:
A közbeszerzési eljárásban az eljárási fajtának

megfelelő eljárást megindító

felhívás kozzétételéről Szollak Vagyonkeze lő Kft . gondo skodik.

8.4. A kiegészítő tqékoztatás megadása:
Az ajánlattevőktől határidőben étkező, a részvételijelentkezé slajánlat

elkészítésévelkapcsolatosan írásban feltett kérdésekre_ a Kbt. 56. $-ában foglaltak
figyelembe vételével- az írásos válaszok - valamennyi részvételre
jelentkezőnek/ajánlattevőnek egyidejű1eg megküldésre kerülnek.

A

tájékoztatás tartalmáért felel : Szollak Vagyonkezelő Kft

A

tájékoztatás jogszerű megadásáról gondoskodik: Szollak Vagyonkezelő Kft.

8.5.

.

A részvételijelentkezések és az ajánlatok bontási eljárási helyszíne:

Szollak Vagyonkezelő Kft. 5000 Szolnok, Jókai u 3. sz. alattiTárgyalója.
Jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. $ (3) bekezdése szerint.

A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéseés a részvételre
jelentkezőneklajánlattevőnek a Kbt. 68. $ (6) bekezdésnek megfelelően történo
továbbítása Szollak Vagyonkezelő Kft feladata.
8'6.

A részvételijelentkezések és az qánlatok értékelése:
A Bizottság a beérkezett részvételijelentkezéseket és az aján|atokat értékelikizárő
okok, érvényességés alkalmasság szempontjából.

8.7. A

részvételre jelentkező és az ajánlattevő kizárásáról, alkalmatlanságáról,
részvételijelentkezések' ajánlatok érvénytelenségérol,valamint ezek indokáról a
Bizottság dönt és az erről hozott döntést követő 3 munkanapon belül köteles a
ré szvételre j elentkező t az aj án|attevőt írásban táj ékoztatni.
9.

A tárg}'alás

9.I. A tárgyalás kétfordulós, azon az étvényesajánlatot benyújtó ajánlattevők
vehetnek részt.
9.2.

Ajánlattevőkkel a Bizottság tárgya|

9.3' Az I. fordulóban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a beérkezett
ajánlatok értékelésiszempont szerinti valamennyi értékelésieleméről. Ezt

követően a BizotÍság Ajánlattevőkkel valamennyi Ajánlattevők egyidejű jelenléte
mellett tárgyal, az ajánlatok beérkezésénekidőbeli sorszáma szerinti sorrendben.

9.4. A II. fordulóban valamennyi Ajánlattevő egyidejű jelenléte mellett
Ajánlattevők, a részükre átadott ajánlattételi lapon - az abban szereplő ajánlati ár
bontásának me gfelelően- me gte szik vé gső áraj ánl atukat.
9.5.

Azon Ajánlattevő esetében' aki nem jelenik meg a tárgyaláson' vagy
megjelenik' de nem módosítja írásban beadott ajánlatát, ugy az eredeti' írásban

beadott ajánlata tekintendő a végleges ajánlatnak.

9.6. Atárgyalás(ok) befejezésével, a végleges ajánlatok benyújtásával tárgyalási
jegyzőkönyvben vaIő rögzitésével qán|ati kötöttség jtin létre.
10. Az eliárás
10.1.

eredményének megállapítása

Az

érvényesajánlatot hirdetményben meghatározott birá|ati szempont - jelen
esetben a legalacsonyabb árszempontja (Kbt. 76. $ (2) bek. a) pontja) _ alapján
bírálja el.

|0.2.

Atétrgyalás(ok) befejezése után, a végleges ajánlatok benyújtását és tárgyalási
jegyzokönyvben valő rögzítését követően az Ajánlatkérő a Kbt 69. $ (4) bekezdés
szerint felhívja az értékelésiszempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésévela kizátő okok, M alkalmassági
követelmények' a kÓzbeszerzési dokumentumokban e|őírtigazolások benyújtásara.
Kbt. 69. $ (4) bekezdés szerinti felhívás tartalmáért és ajánlattevő(k) részéretörténő
megküldéséérta SZOLLAK Kft. felel.

10.3. Az ajánlat értékeléséta Bizottsági tagok az indokolással ellátott birálati

lapokkal igazo|1ák, mely bírálati lapok a jegyzőkönyv SzoroS mellékletét képezik.
Az értékelőülésről a Bizottság jegyzőkönyvet készít.

I0.4. Az ajánlat értékelésénekbefejeztével a nyertes Ajánlattevő személyére
indokolással ellátott javaslatot tesz: a Bizottság.
A 9-10. pontban foglaltakért felelős:
1

1. Az

a Bizottság és a

Szollak Kft.

eljárás nyertesének meehatározása

11.1. Az eljárás nyertese az az N1ánlattevo, aki az Ajánlatkérő részéreaz e|járást
megindító felhívásban és a kozbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételek alapján, valamint a Kbt. 76.$ (2) bekezdés a) pontjában és (5)
bekezdésébenmeghatározott legalacsonyabb árszempont szerint, érvényesaj ánlatot
tette.

1I.2. Az

eljárás eredményességéről,az eljárás győzteséről dönt:

Kaposvári Kázmér v ez&igazgatő'

12. Az eljárás eredményének" eredménytelenségénekkihirdetése; szerződéskötés

I2'|. Az

eljárásban

a

megbatározott időpontban

eredményét, eredménytelensé gét.

12.2.

kell kihirdetni az

eljárás

Az

ajánlatok elbírálásának befejezésekor jogszabályban meghatározott
minta szerint elkészítettírásbeli összegezés megküldésével történik az eredmény
kihirdetése.

12.3.

Az

összegezés elkészítéséért,
valamint időben történő megkiildéséért
felelős: Szollak Vagyonkezelő Kft.

12.4. Ha aZ ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a
felhívásnak' illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgya|ás - a végleges
jegyzőkönyvezett aján|at tartalma szerinti - befejezéskori tartalma szerint kell
megkötni

l2.5. Az eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötése: Az eljárás
eredményeként létrejott szerződést kizárólag a nyertes ajánlattevővel - ill. annak
visszalépése esetén, amennyiben ajánlatkéró a második legkedvezőbb ajánlatot
tevőt megnevezi, vele _ lehet írásban megkötni.
13. A szerződést Ajánlatkérők nevében joeosult képviselő
Kaposvári Kázmér vezértgazgatő írja alá
T4,

A

15.

A dokumentumok megőrzése:

közbeszerzési eljárás munkafolyamatba építettellenőrzésérol a Szollak
Vagyonkezelő Kft gondoskodik.

a tár gy i kozbeszerzé si elj árásban keletkezett iratok me gőrzése az elj ár ás
Iezárásátől, i11. a szerződés teljesítósétől számitott 5 évig az Ajánlatkérő feladata.

16.

A jelen

szabályzatban nem szabáIyozott kérdésekben a
végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni.

Szolnok' 2017. október 18.

Kbt. rendelkezéseit és

