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4.2. sz. melléklet 

Műszaki leírás 

(Közvilágítási célú villamos energia) 

1. Ajánlatkérő 

 

Lenti Város Önkormányzata (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) 
 

 

2. Az ajánlattételre jogosult kereskedők 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kibocsátott villamos energia kereskedői 

engedéllyel rendelkező kereskedők, akik a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációját átvették. 

 

 

3.A beszerzése tárgya, mennyisége és minősége, a felhasználási helyek 

 

3.1. A beszerzés tárgya 

Villamos energia értékesítése az ajánlatkérő részére 2018. 01. 01. 00:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 

CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében. 

 

3.2. A beszerzés mennyisége 

Szerződött mennyiség: 686 837 kWh / 24 hónap 

 

Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 50 %-ban eltérhet. 

 

 

4.Feltételek 

 

4.1. Szerződés, szerződés típusa  

 

Teljes ellátás alapú, menetrendadás nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés. 

 

 

4.2. A teljesítés helye:  

 

A magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózatába történő betáplálás. 

 

 

5. Ajánlati ár, fizetési feltételek, számlázás, pótdíjak 

 

 

5.1. Ajánlati ár:  

 

Feltétel nélküli nettó energia fix díj az összes telephelyre – HUF/kWh  

 

Az ajánlati ár tartalmazza: A villamos energia és kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági 

díjat, a határkeresztező kapacitás díját. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás 

kiszámlázásának esetleges költségeit is. 
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Az ajánlati ár nem tartalmazza:  

A rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában szereplő pénzeszközöket, az energia adót, a 

jogszabályban felmerülő egyéb adókat, illetékeket, valamint a KÁT pénzeszközt (a megújuló 

energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele).  

 

 

5.2. Fizetési feltételek, számlázás:  
 

Havonta egy alkalommal a számla kézhezvételtől számított 15. napig. 

 

 

5.3. Számlafizető:  

 

Részletezve a 3. sz. melléklet „Műszaki adatlap” szerint. 

 

 

6. Ajánlati kötöttség 

 

Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával vállalják, hogy ajánlatuk kötelező érvényű, és az ajánlattételt követően 

30 napig ajánlati kötöttség terheli őket. A nyertes ajánlattevő és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlattevő számára az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontjától az ajánlati 

kötöttség 30 nappal meghosszabbodik, figyelemmel a Kbt. 131.§ (6) bekezdésére. 

 

 

7. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések 

 

Ajánlattevők az ajánlati felhívással kapcsolatos kérdéseiket – a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések alapján 

– telefaxon a +36 1 / 877 6275 számra és e-mailben dr. Dózsa Lilla részére címezve a 

kozbeszerzes@sourcing.hu e-mail címre küldhetik meg. 
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