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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Zala Megyei Kormányhivatal  

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Villamos energia beszerzése a Fővárosi és Megyei 
Kormányhivatalok részére” 
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: 2015. évi CXLIII. törvény Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű  nyílt közbeszerzési eljárás  
 

Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1.   
Szerződés tervezet 8.5.a.pont 
 
„a) ……fizetési kötelezettségének a Kereskedő által 
meghatározott legalább 30 napos póthatáridő alatt 
sem tesz eleget…..  
 
Súlyos szerződésszegést követ el a Felhasználó, ha 
fizetési kötelezettségének a számla esedékességétől 
számított 15 napon belül nem tesz eleget. Kérjük 
ezen pont előzőek szerinti módosítását. 
 

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani 

a szerződéstervezet ezen pontját, 

mivel jogszabály ezt nem teszi 

kötelezővé. 

2.  Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a műszaki 

dokumentációban jelzett fogyasztási helyeken kívül 

jelenleg működtetnek-e az érintett felhasználási 

helyeken, vagy azok valamelyikén háztartási méretű 

kiserőművet (kiserőműveket) vagy tervezik-e annak 

létesítését, üzembeállítását bármely érintett 

felhasználási helyen a szerződés időtartama alatt? 

- Ha igen, akkor az így termelt vagy 

tervezetten termelt villamos energia az ajánlati 

felhívásban megadott teljes mennyiségből már 

levonásra került-e? 

- Ha igen, akkor primer energiaforrásonként 

megosztva mekkora ezek jelenlegi, illetve várható 

összes beépített teljesítménye? 

 

A műszaki dokumentációban 

minden ismert háztartási méretű 

kiserőmű fel van tüntetve, azok 

termelése nem került levonásra, 

mivel pontos értékük nem ismert, 

de a teljesítés szempontjából 

jelentéktelen mennyiséget 

képviselnek. 
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II. 

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján: 

IGEN / NEM 

 

 

Budapest, 2017. január 4. 

                                                                                           

                                                                                                      Berei Szandra 
                                                                                            közbeszerzési tanácsadó 
                                                                                                      Ész-Ker Kft. 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Zala Megyei Kormányhivatal 

„Villamos energia beszerzése a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok részére” 

 
 
 

Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen kettő 

(számmal kifejezve: 2) számozott oldalból álló „ 1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 

 

 

 


