
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós 
Színház Nonprofit Kft.  részére 

Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező utca 11.

Eljárás fajtája: A Kbt. 3. rész, 121. § (1) bekezdés b.) pont szerinti 
nemzeti eljárási rend, nyílt eljárás
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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A KBT. 122. § (1) BEKEZDÉS b.) PONTJA SZERINT

Építési beruházás:

Árubeszerzése: X

Szolgáltatás megrendelés:

Építési koncesszió

Szolgáltatási Koncesszió:

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:  Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
Postai cím: Nagymező utca 11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Komáromi György gazdasági igazgató
e-mail cím: komaromi @radnotiszinhaz.hu
telefon: 06-1-322-0376
fax: 06-1-322-0376

Internet címek:
Az ajánlatkérő általános címe: www.radnotiszinhaz.hu

További információk a következő címen szerezhetők be: azonos a fenti címmel:
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő 
címen szerezhetők be:  azonos a fenti címmel
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: azonos a fenti címmel:

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű             Közszolgáltató                               

Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) 
pont]                                                       

Közjogi szervezet             X Egyéb                                                       
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I.3.) Főtevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők 

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság X   Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): 
                            

 Egészségügy

I.3.1) Közszolgáltató ajánlatkérők 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
A beszerző más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
Igen  
nem X
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére az ajánlatkérési 
dokumentációban meghatározott tartalommal.

II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Kivitelezés:
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

ÁRUBESZERZÉS: X
Adásvétel X
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS

Szolgáltatási kategória száma:

A TELJESÍTÉS HELYE:
1.) cím: 1065 Budapest, Nagymező u.11.
2.) cím: 1065 Budapest, Andrássy út.31.
3.) cím: 1065 Budapest, Nagymező u.7.
4.) cím: 1061 Budapest, Vasvári Pál u.9.

NUTS KÓD: HU 102

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk:
A hirdetmény a közbeszerzés megvalósítása irányul X
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) 
létrehozása irányul:
A hirdetmény keretmegállapodás megkötése irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
MEGHATÁROZÁS:
Villamos energia szállítási szerződés 
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TÁRGYA:
A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos 
energia versenypiaci beszerzése fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélkül, a Radnóti 
Miklós Színház Nonprofit Kft. részére az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott 
tartalommal.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy: 09310000-5
További tárgy(ak):  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel
Igen  
nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók:

Egy részre:

Egy vagy több részre:

Valamennyi részre:

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) 
Igen  
nem X

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: 
Valamennyi fogyasztási helyünkön az összes fogyasztás a szerződés ideje alatt:
330 000 kWh
A fenti mennyiségtől + 30 % eltérés lehetséges.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen  
nem  

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: 
Igen  
nem  

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:  
Az időtartam hónap(ok)ban a szerződés megkötésétől számítva: 
Az időtartam nap(ok)ban a szerződés megkötésétől számítva: 
Kezdési időpont: 2013. 04. 01.
Befejezési időpont:  2015. 03. 31.
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek:

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben):
 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:
A számla összegét 15 napon belüli átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő összhangban a Kbt. 130. 
§ (3) bekezdésében foglaltakkal. A kifizetés során ajánlatkérő alkalmazni fogja az Art. 
36/A.§-ban foglaltakat is.
Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben):

Nem követelmény.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
Igen  
nem X

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
   Kizáró okok:  

a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) 
pontjában foglalt kizáró okok fennállnak. 

b.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő akivel szemben a Kbt. 56. § (2)  bekezdésében 
foglalt kizáró okok fennállnak. 

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevők vonatkozásában:
• Az ajánlattev nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtaniaő  a Kbt. 122. § (1) 

bekezdése értelmében, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) és kb) 
pontjában és a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
(lásd dokumentáció 2. számú melléklete)

• Az ajánlattev nek ajánlatában ő a Kbt. 122. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pont kc) pontját a  310/2012 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)  
alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (figyelemmel a 
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310/2012 (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ában foglaltakra)
(lásd dokumentáció 3. számú melléklete)

Egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában:
• Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok 
hiányáról.
(lásd dokumentáció 4. számú melléklete)

 III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1.) A Kbt.55. § (1) bekezdés d.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az előző évre (2012.01.01. től - 2012.12.31. -ig) 
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítás) származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak.
(Lásd. 5. számú mellékletet a dokumentációban)

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt évben (2012.01.01. től - 2012.12.31. -ig)  a 
közbeszerzés tárgyával (villamos energia szállítás) azonos tevékenységéből származó 
árbevétele nem érte el az évenkénti nettó 10 millió Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.) A Kbt.55. § (1) bekezdés a.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított három év legjelentősebb villamos energia szállításainak, azon belül a szállított 
mennyiség, vagy az ellenszolgáltatás összegének, ismertetésével.

Az alkalmasság igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel történhet az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
(Lásd. 6. számú mellékletet a dokumentációban)

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított három évben ((2 x 365 napban) + 366 nap)) nem rendelkezik összesen legalább 1 
db, minimum nettó 10 millió Ft egyedi értékű, vagy minimum 300 000 kWh mennyiségű 
villamos energia szállítás szerződésszerű teljesítéséről szóló referenciájával.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

Igen  
nem X
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A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott 

Igen  
nem X

III. 3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó
különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásokra (képzettségekre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve

Igen  
nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 
személyek nevét és képzettségét
Igen  
nem
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők:

A Kbt. második részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint

Nyílt X

Meghívásos

Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indoklása

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével indulótárgyalásos

alkalmazásának indoka

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indoklása

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

IV. 2) Értékelési szempontok 

IV.2.1) Értékelési szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő 
részszempontok szerint

Részszempont:  

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Igen  
nem X
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IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen  
nem X

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:  2013.03.14- én 11 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen X
nem

Igen válasz esetén az ár:    38 100 HUF

A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéket az ajánlatkérő pénztárába lehet befizetni készpénzben
munkanapokon 10-14 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10-11 óra között.
A dokumentáció ellenértéke az ajánlatkérő 11784009-15492739 számú bankszámlájára 
történő átutalással is megfizethető, a közleményben feltűntetve „villamos energia szállítás 
dokumentáció ellenértéke” megjegyzést.
A fenti összeg ÁFA-val értendő

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő: 2013.03.14- én 11 óra

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók:

Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelvei:
Egyéb
Magyar X

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2013.03.14- én 11 óra
Helyszín: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. (1065 Bp. Nagymező utca11. 

gazdasági igazgatóság)

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
igen X
nem
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V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő  jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
Igen  
nem X

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
Igen  
nem X

V.3) További információk

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele?

Igen X 
nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos további információk:

A dokumentációt az ajánlatkérő gazdasági igazgatóságán  (1065 Bp. Nagymező utca 11.) 
lehet átvenni munkanapokon 10-14 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10- 
11 óra között, az ajánlattételi határidő lejártáig, a dokumentáció ellenértékének befizetése 
után.
A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően is megigényelhető,
és kérhető a postai úton történő megküldése is. Ez esetben a dokumentáció ellenértékét az
Ajánlatkérő bankszámlájára történő átutalással lehet kiegyenlíteni.

A dokumentáció másra nem ruházható át.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattev nek, vagy az ajánlatban, megnevezettő  
alvállalkozónak meg kell vásárolnia és át kell vennie.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa: 
 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 
V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 

Igen X 
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nem

III.2.2. szakasz P.1 pont és III.23. szakasz M1. pontja.

V.3.5) Ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások

V.3.6) Az eljárás a Kbt. 40. § (3) –(4) bekezdése alapján kerül megindítására:
Igen 
nem X

V.4) Egyéb információk:
1.) Az   ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát  az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzodés megkötésére és teljesítésére,   
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (lásd: 7.számú mellékletet a 
dokumentációban).

2.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
 szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak  minősül-e. (lásd: 8. 
számú mellékletet a dokumentációban)

3.) Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi felhívásban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig.

4.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön-külön zárt csomagolásban kell 
benyújtania, egyértelműen megjelölve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati 
példány. A csomagolás csak nem átlátszó módon történhet. A példányok közötti eltérés 
esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. 
A csomagoláson az alábbi felirattal:
„Villamos energia szállítás a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére”

„ TILOS FELBONTANI AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT !!! „
A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is.

5.) Ajánlattevő csatolja be azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, 
akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az 
ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével, akkor a 
meghatalmazást is teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva csatolja be. A 
meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.

6.) Amennyiben cégügyben el nem bírált változás van folyamatban, akkor csatolja be a 
változásbejegyzési kérelmet, és annak cégbírósághoz történő benyújtását igazoló 
dokumentumot is.

7.) Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, 
de a nyertes ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk a teljesítésért. 
Ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők képviseletében ki jogosult 
eljárni, és csatolni kell a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodását is. Meg 
kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő 
csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös 
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ajánlatot fogad el.

8.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének vissza-lépése 
esetében, az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben az 
összegezésben a második helyezettet is megjelölte.

9.) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

10. ) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak 
megfelelően.

11.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 122 § (5) bekezdésében biztosított kiegészítő 
tájékoztatás kérésének lehetőségére.

12.) Amennyiben az ajánlati felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra 
esne, akkor a határidő a következő munkanap, ugyanabban az időpontban.

13.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie (nyilatkoznia kell):

a)  a  közbeszerzésnek azt  a  részét  (részeit),  amelynek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés  értékének tíz  százalékát  meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,  valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni.
(lásd: 9. számú mellékletet a dokumentációban)

14.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltakról.
(lásd: 10. számú mellékletet a dokumentációban)

15.) A nyertes ajánlattevő feladata a kereskedő váltással kapcsolatos adminisztratív ügyek 
intézése.
Amennyiben a szerződés kezdő időpontjára a nyertes ajánlattevő nem jelenti be 
ajánlatkérőt a mérlegkörébe, akkor az okot szolgáltat a megrendelő részére a 
szerződéstől való egyoldalú elállásra.

V.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2013. február 21.
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Az ajánlatok formai követelményeinek részletes ismertetése, ajánlatkérő 
egyéb közlendői:

1. Az egyes csomagolásokon kérjük feltüntetni, az ajánlattevő nevét és címét.

2. Az ajánlatokat formai szempontból a következők szerint kérjük összeállítani:

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, 
illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton 
meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által 
készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági 
szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) 
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

3. A csomagolásként megfelelő a boríték használata, vagy bármilyen egyéb csomagoló 
eszköz (papír, doboz) használata, mely nem átlátszó. A csomagolás rögzítését oly 
módon kell elkészíteni, hogy az véletlenszerűen ne nyílhasson ki, és a bontáskor a 
csomagolás sértetlensége ellenőrizhető legyen. A csomagolás épségéért az ajánlattevő 
felel.
Sértett, felbontott csomagolásban érkező ajánlatot Ajánlatkérő nem vesz át.
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4. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak.

5. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai, illetve egyéb módon is megküldhető 
ajánlatkérő részére, de az ebből eredő kockázatok az ajánlattevőt terhelik, ha az ajánlat 
nem érkezik be határidőre.

6. A késve érkező ajánlat a Kbt. 74 § (1) bekezdés a.) pontja értelmében érvénytelen. 
A beadási határidőre való fokozott figyelem érdekében vegyék figyelembe az 
épületben történő közlekedés időszükségletét is.
Az ajánlat csak akkor tekinthető határidőben érkezettnek, ha azt az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt helyen az Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. gazdasági 
igazgatóság (1065 Bp. Nagymező utca 11.) adják le az ajánlattételi határidőig.

A SZÍNHÁZ PORTÁJÁN AJÁNLATOKAT LEADNI NEM LEHET!!!

7. Az ajánlatadás nyelve a magyar. Valamennyi becsatolt dokumentumnak, igazolásnak, 
nyilatkozatnak magyar nyelvűnek, illetve magyar nyelvre történő (egyszerű, tehát nem 
hiteles) fordítással ellátottnak kell lennie.

8. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás teljesítésekor, 
illetve a teljesítés kapcsán a kifizetése során Ajánlatkérő alkalmazni fogja az Art 36./ 
A §-ban foglalt előírásokat, mely előírások alkalmazása a nyertes ajánlatevő és 
alvállalkozói között kötendő szerződések teljesítése, illetve azok kifizetésének 
teljesítése során az ajánlattevőkre nézve is kötelező.
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Az ajánlatok tartalmi követelményeinek részletes ismertetése

Az ajánlatok tartalmát az alábbi sorrend szerint kérjük összeállítani:

1. Tartalomjegyzék

2. Felolvasó lap 
(1. számú melléklet)

3. Igazolások
• Referencia igazolás vagy nyilatkozat

(Amennyiben a szakmai alkalmasságot a 310/2011(XII.23.) Korm. rendelt 
16. § (5) bekezdése értelmében saját nyilatkozattal kívánják igazolni, 
akkor, nincs szükség a referencia igazolás becsatolására.

• Aláírási címpéldány(ok) 
(csak azoktól a személyektől, akik az ajánlatot aláírták vagy szignálták)

• Meghatalmazás (szükség esetén)

• Nyilatkozat a változásbejegyzés tartalmát illetően (szükség esetén

4. Nyilatkozatok:
• Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok (Kbt. 56. (1) bekezdés ka.) és kb.) 

alpontok) fenn nem állásáról
(Lásd 2. számú melléklet)

• Ajánlattevő nyilatkozata A Kbt. 56. § Kbt. (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontja értelmében
(Lásd 3. számú melléklet)

• Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § ban foglalt kizáró okokról az egyéb 
gazdasági szereplők vonatkozásában
(Lásd 4. számú melléklet)

• Ajánlattevő nyilatkozata árbevételről
(Lásd 5. számú melléklet)

• Ajánlattevő nyilatkozat a műszaki-szakmai alkalmasság meglétéről
(Lásd 6. számú melléklet)

• Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati feltételek és szerződéses feltételek 
elfogadásáról
(Lásd 7. számú melléklet)

• Ajánlattevő nyilatkozata  a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról  szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
 minősülnek-e.
(Lásd 8. számú melléklet)

• Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a közbeszerzés teljesítése során, mely 
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rész(ek) tekintetében kíván alvállalkozókat igénybe venni, megnevezve 
ezen részek   tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(Lásd 9. számú melléklet)

• Nyilatkozat a kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
(Lásd 10. számú melléklet)

5. Kereskedelmi ajánlat
Az ajánlat bírálati eleme szerinti ajánlati árat egységárként (kWh/Ft + ÁFA) 
kérjük megadni.

Az egységár tartalmazza a villamos energia mennyiség valamennyi díját és 
költségét, a KÁT tartalom (kötelezően átvett hatóságilag szabályozott áram 
mennyiség) díjával együtt.  
A jogszabályok által  előírt, egységesen és kötelezően fizetendő díjakat, (pl. 
rendszerhasználati díjak, adók, stb.) az egységár ne tartalmazza, de tájékoztató 
jelleggel nevezze meg ajánlattevő ezeket a díjakat is, és adja meg a díjakhoz 
tartozó jelenleg érvényes összegeket is.

A vételezett energia elszámolása jellemzően két részből áll:
Az egyik rész, az egységár és a fogyasztott mennyiség szorzata.

A másik rész, amit a vonatkozó jogszabályok írnak elő, meghatározva annak 
mértékét is. Ezeket a díjakat az értékelés során nem vesszük figyelembe, hiszen 
ezek a díjak a kereskedő személyétől függetlenek, minden kereskedő esetében 
azonosak, így az értékelésben nem játszanak szerepet.

A dolog lényege, hogy az itt megadott fogyasztással arányos díjon (egységár 
szorozva a mennyiséggel)  felül, már csak a mindenkor érvényes jogszabályokban 
meghatározott összegű díjakat jogosult ajánlattevő leszámlázni. Egyéb „rejtett” 
költségeket nem. 

A legalacsonyabb összegű  ellenszolgáltatást az alábbiak szerint számoljuk ki:
A csúcsidőszakra adott egységárat (Ft/kWh) megszorozzuk  200 000  kWh - val
A völgyidőszakra adott egységárat (Ft/kWh) megszorozzuk 130 000 kWh - val
A szorzatokat összeadjuk és az ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat, amelyben a szorzatok összege a legkisebb.

Elszámolási időszakok:
Munkanapokon:
Téli időszámítás szerinti elszámolási időszak:
Csúcsidő:             07:00-14:00 óráig és 18:00-21:00 óráig
völgyidő: 14:00-18:00 óráig és 20:00-07:00 óráig

Nyári időszámítás szerinti elszámolási időszak:
Csúcsidő:             08:00-14:00 óráig és 18:00-22:00 óráig
völgyidő: 14:00-18:00 óráig és 22:00-08:00 óráig
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Nem munkanapokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak számít. 

Csúcsidejű és nem csúcsidejű fogyasztás külön választására a közbeszerzési 
műszaki  leírásban szereplő alábbi fogyasztási helyeken van lehetőség és szükség, 
így kérjük, hogy az ajánlati ár kialakításánál ezt vegyék figyelembe:

1.) cím: 1065 Bp. Nagymező utca 11. (főbetáp) Fogy.hely.azonosító: 20095483
2.) cím: 1065 Bp. Nagymező utca 11. (tart. betáp) Fogy.hely.azonosító: 20095483

 
Amennyiben ajánlattevő a távleolvasás módszerét alkalmazni kívánja, úgy az 
ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, külön díjazás nélkül, az Ő 
feladata.

 
6. Szerződéses feltételek
Ajánlatevő csatoljon be szerződés-tervezetet az alábbiak figyelembe vétele mellett:
A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy eredményes közbeszerzési eljárás 
lezárásaként kerül sor a szerződéskötésre, és a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett valamennyi dokumentum a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, 
akkor is, ha azok nincsenek nevesítve.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai és a szerződés, illetve annak részét képező 
bármely egyéb dokumentum közötti eltérés esetén a közbeszerzési eljárás 
dokumentumaiban foglaltak bírnak elsőbbséggel.

• Ajánlatkérő  a fogyasztás arányos egységáron kívül, és a jogszabályokban 
meghatározott rögzített díjakon semmilyen címen nem fogad el egyéb díj 
felszámítását, illetve érvényesítését a szerződésben.

• Az egységár a szerződés teljes ideje alatt fix árnak tekintendő, semmilyen 
jogcímen nem lehet árváltoztatást alkalmazni.

• A szerződésben nem szerepelhetnek olyan kitételek, melyet alul illetve 
túlvételezés esetére büntető díjakat helyeznének kilátásba.

• Az egyes helyszínek vonatkozásában megadott éves fogyasztási értékek, 
éven belüli megoszlása az időjárás függvénye, ezért az éves fogyasztáson 
túl havi ütemezés csak tájékoztató jelleggel szerepelhet a szerződésben.

• Ajánlattevő csatolja be a szerződés valamennyi mellékletét is, függetlenül 
attól, hogy azok az ajánlattevő honlapján megtalálhatóak-e vagy sem.

Budapest, 2013.02.18. Bálint András
ügyvezető igazgató
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Mellékletek
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1. számú mellékelt

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó faxszáma:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

ajánlati ár

csúcsidőben: Ft/kWh + ÁFA

völgyidőben: Ft/kWh + ÁFA

Kelt:…………………….

(Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye)
(Székhely címe
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2. számú melléklet

AJÁNLATEVŐ NYILATKOZATA
Kbt. 56. § (1) bekezdés ka és kb.) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt 

kizáró okokról

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom 
(nyilatkozunk), hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés ka és kb. pontjában és a 
(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 
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3. számú melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata A Kbt. 56. § Kbt. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
értelmében

Alulírott ajánlattev  kötelezettségvállalásra jogosult képvisel je, ezúton nyilatkozomő ő  
(nyilatkozunk), hogy cégünk:

* olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

* olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek szabályozott tőzsdén

* tekintettel arra, hogy cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozunk a    
   pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról ő ő
   szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
   3. § r) pontja szerint definiált tulajdonosi körről az alábbiak szerint:

1. tulajdonos neve:
címe:

2. tulajdonos neve:
címe:

* nyilatkozunk, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. §. r.) pontja szerinti 
             tényleges tulajdonos nincs.

* A megfelelő sorokat alá kell húzni, illetve ételemszerűen kell kitölteni.

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 
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4. számú melléklet

AJÁNLATEVŐ NYILATKOZATA
Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okokról

az egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom 
(nyilatkozunk), hogy a szerződés teljesítése során nem  fogunk igénybe venni a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, gazdasági szereplőt..

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 

24. oldal, összesen: 31



5. számú melléklet

 

NYILATKOZAT 
árbevételről 

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom 
(nyilatkozunk), hogy cégünknek a közbeszerzés tárgyával (villamos energia szállítás) azonos 
tevékenységből származó árbevétele a 2012. es gazdasági évben (2012.01.01. től - 
2012.12.31. -ig)   a következő összeg volt:

Árbevétel: .- Ft

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 

25. oldal, összesen: 31



6. számú melléklet

NYILATKOZAT 
a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megléutcaől

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom 
(nyilatkozunk), hogy a jelen ajánlat  alapját képező „eljárást megindító felhívás” III.2.3. 
szakasz M1.) pontjában előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek cégünk 
megfelel.

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 

26. oldal, összesen: 31



 

7. számú melléklet

NYILATKOZAT 
az ajánlati feltételek és szerződéses feltételek elfogadásáról

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom 
(nyilatkozunk), hogy a jelen közbeszerzés eljárást megindító felhívásban foglalt feltételeket és 
a szerződéses feltételeket áttanulmányoztuk, azokat megértettük,  és magunkra nézve 
kötelezőnek ismerjük el

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 

27. oldal, összesen: 31



8. számú melléklet

NYILATKOZAT 
a KKV szerinti besorolásról

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom 
(nyilatkozunk), hogy cégünk a mikro-, kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint:

Mikrovállalkozás*

Kisvállalkozás*

Középvállalkozás*

Nem tartozunk a törvény hatálya alá*

* a megfelelő szöveg aláhúzandó

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 

28. oldal, összesen: 31



9. számú melléklet

NYILATKOZAT 
alvállalkozók igénybe vételéről

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom 
(nyilatkozunk), hogy jelen közbeszerzés eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során az 
alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni.

I. A teljesítés azon részének a megnevezése, mely tekintetében az alvállalkozó igénybe 
vételére sor fog kerülni:

1. A rész megnevezése:

az alvállalkozó megnevezése:

a részvétel százalékos aránya:

2. A rész megnevezése:

az alvállalkozó megnevezése:

a részvétel százalékos aránya:

3. A rész megnevezése:

az alvállalkozó megnevezése:

a részvétel százalékos aránya:

(értelemszerűen a részeket a teljesítésnek megfelelően kell felsorolni)

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 

29. oldal, összesen: 31



10. számú melléklet

NYILATKOZAT A Kbt. 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 
A JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM 

RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁG 
MEGNEVEZÉSÉRŐL

Alulírott ajánlattev  kötelezettségvállalásra jogosult képvisel je, ezúton nyilatkozomő ő  
(nyilatkozunk), hogy:

* van olyan jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 % -os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:

Jogi személy/ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
megnevezése:
címe:

Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezet jogi személy(ek) vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság(ok) vonatkozásában nem áll fenn a 
Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

* nincs olyan jogi személy/ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 % -os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:

Kelt: (Cégszerű aláírás helye)
(Cégnév helye 

* megfelelő rész aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő

30. oldal, összesen: 31



 KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

A Radnóti Miklós Színház az alábbi fogyasztási helyen vételez elektromos energiát.

Fogyasztási helyeink:
1.) cím: 1065 Bp. Nagymező utca 11. (főbetáp) Fogy.hely.azonosító: 20095483
2.) cím: 1065 Bp. Nagymező utca 11. (tart. betáp) Fogy.hely.azonosító: 20095483
3.) cím: 1061 Bp. Andrássy út 31. Fogy.hely.azonosító: 21492370 
4.) cím: 1065 Bp. Nagymező utca 7. Fogy.hely.azonosító: 21505231  
5.) cím: 1061 Bp. Vasvári Pál utca 9. Fogy.hely.azonosító: 21508765 

1.) A legjelentősebb fogyasztási helyünk a Színház épülete (1065 Budapest, Nagymező 
u.11.) 

A Színház épületének elektromos ellátását 2 db független betápról biztosítjuk,
A főbetáp a 1513/10 számú 630kVA-es trafóról, és a tartalék betáp a 4509 számú 630 kVA-es 
trafóról.

A maximális igényünk alapján egész évben az igényelt lekötésünk a Színház vonatkozásában 
162 kW/hó. Ezek a teljesítmények a trafókon összegzett méréssel értendők. Az ELMŰ 
Hálózati Kft. kérésének megfelelően az összegzett teljesítményeket betáplálási pontokra 
szétválasztva kellett megadnunk. A becsült értékek a következők:

Radnóti Miklós Színház esetében:
1. Főbetáp 630 kVA-es trafó : 100 kW/hó
2. Tartalékbetáp  630 kVA-es trafó :    62kW/hó 

Az elmúlt évek tapasztalatai, alapján a Radnóti Miklós Színház épületében, egy évben közel 
kb. 160 000 kWh áramot fogyasztunk összességében.

2. ) A további fogyasztási helyeken a havi fogyasztásunk közel egyenletes és nem jelentős, 
tekintettel arra, hogy ezek a helyiségek iroda illetve műhely funkcióval rendelkeznek.

Az elmúlt év (2012.) viszonylatában az egyes fogyasztási pontok havi fogyasztásának 
összesítése a mellékelt Excel táblázatokból kiolvasható.

Kövesy Károly
műszaki vezető

31. oldal, összesen: 31
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