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2 AZ ELJÁRÁS RÉSZLETEI 

Ajánlatkérő társaság neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési 
címe: 

Debreceni Vízmű Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 
Tel: +36 (52) 513-513 
Fax: +36 (52) 513-609 
E-mail: titkarsag@debreceni-vízmu.hu 

 

Eljárás fajtája 

Nyílt eljárás  

Eljárási időpontok 

2016.   06.15.                Ajánlattételi felhívás megjelenése 
2016.   06.29.                Ajánlatok bontása 
2016.   07.14.   Ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja 
2016.   07.21.   Szerződések megkötésének tervezett időpontja 
 

Azon elérhetőség, amelyen a pályázati dokumentumok korlátlanul, teljeskörűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: 
 
A dokumentációt Ajánlatkérők az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezésre kerülő 
alvállalkozók e-mailben tett igénybejelentését (regisztrációját) követően, elektronikus 
formában, az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezésre kerülő alvállalkozó által az 
igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve 
biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy az ajánlatban 
megnevezésre kerülő alvállalkozó elérhetőségeit (cég neve, telefonszáma, telefaxszáma, 
kapcsolattartó neve, e-mail címe). Az igénybejelentés megtehető a felhívás I. pontjában 
megadott címen és telefaxszámon, vagy e-mail címen, munkanapokon 9.00-15.00 között (az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00 óráig). A dokumentációt ajánlatonként legalább 
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezésre kerülő alvállalkozónak meg kell kérnie. 
 
Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentumok fentiek szerinti igénylése és 
letöltése.  

Az eljárás tárgya és mennyisége 

A 2015 évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a 122/2015. (V. 26.) Korm. 
rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szerinti energetikai 
auditálás és energetikai audit. Továbbiakban együtt, mint „Energetikai audit”. 
 

Mennyisége: 

Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u.12-14.)  38 telephely 
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A részletes mennyiségi adatokat a további pályázati dokumentumok tartalmazzák. 

Az ajánlattétel feltételei 

Ajánlattétel 

Egy ajánlattevő egy energetikai auditra tehet ajánlatot. Az energetikai audit ajánlatnak teljes 
kőrűnek kell lennie, minden telephelyre ki kell terjednie. Azt az ajánlatot, amely nem a teljes 
feladatra vonatkozó tevékenységet ír le, az ajánlatkérő a pályázatból kizárja. 
 
Az ajánlattétellel kapcsolatos konzultáció 

Az ajánlattevők az ajánlattételi felhívással illetve dokumentációval kapcsolatban írásban 
kérhetnek kiegészítő tájékoztatást, a dokumentáció 2. pontjában megadott elektronikus 
levelezési címen. 
 
Ajánlattétel nyelve 

 
Magyar 

 
Ajánlattételi határidő 
 

Dátum: 2016/06/29    (év/hó/nap) 
Időpont: 11:00 

Az Ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja 

Debreceni Vízmű Zrt. 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. – 303. szoba Beruházási Csoport 
 

Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint egy arról készült 
elektronikus másolati példányban (CD/DVD-n) az ajánlattételi felhívásban megadott címre 
közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott 
ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk eredeti papíralapú és elektronikus 
másolati példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárni. A csomagolásra rá kell 
írni: „Ajánlat – Energetikai audit 2016”, valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos 
bontási eljárásának megkezdése előtt!” 
 
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért! 
 
Az ajánlatot – munkanapokon – az alábbi időpontokban lehet benyújtani: 

- munkanapokon:    8:00-15:00-óráig,  
- az ajánlattételi határidő napján: 8:00-11:00 óráig 

 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat 

kerül bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az 
ajánlatkérő képviselője által igazoltan és írásban átvételre került! 
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• Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény 

elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget. A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is 
több napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan / tértivevénnyel kerül feladásra. Az 
ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó 
késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 

• Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag 
megérkezik (Ajánlatkérő képviselői érkeztették). 

 
Ajánlatok felbontásának helye, ideje 
 

Debreceni Vízmű Zrt., 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. – II. em. tárgyaló 
 
Dátum: 2016/06/29    (év/hó/nap) 
Időpont: 11:00 

 
Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig áll fent. 
 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat tétel lehetősége 

 
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
 
Ajánlatok értékelésének szempontja 
 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
Az ajánlatokat külön értékeljük, az az ajánlat lesz a nyertes, amelyik a legkisebb 
ellenszolgáltatást tartalmazza. Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – az ajánlatkérő 
rendelkezésre álló pénzeszközeire tekintettel -, úgy a három legelőnyösebb ajánlatot tevő 
pályázóval tárgyalásos eljárást kezdeményez az ajánlatkérő. 
 
A tárgyalásos eljárás tervezett menete 
 
Az ajánlatkérő a három legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel egyidejűleg tárgyalást 
kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevők az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb 
ajánlatot tehetnek az ellenszolgáltatás, vagy a szerződéses feltételek tekintetében. 
 

Alkalmassági követelmények 

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
 

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezetnek ne legyen köztartozása. 
Kérjük csatolni a köztartozásmentes adózói igazolást (a NAV 30 napnál nem régebbi 
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igazolása, vagy a köztartozás-mentes adatbázisból történő lekérdezés kinyomtatott 
változatának csatolása).  

 
b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet szerepeljen a MAGYAR 
ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL (MEKH) által 
nyilvántartott energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében, mely a 
Hivatal honlapján - http://www.mekh.hu/energiahatekonysag - ellenőrizhető. Ezen 
felül az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a feladat végrehajtásához megfelelő 
számú és jogosultságú alkalmazotti létszámmal, vagy bevonni kívánt alvállalkozóval 
rendelkezik, akik a szerződés teljesítése során az ajánlatkérő telephelyein elvégzik az 
energetikai auditokat. A 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó 
önállóan is meg kell, feleljen az ajánlattevőre előírt alkalmassági követelményeknek. 
A 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó a pályázaton önálló 
ajánlattevőként nem vehet részt. 

A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a MEKH által 
nyilvántartott energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében nem 
szerepel, vagy nem rendelkezik megfelelő humánerőforrással. Az ajánlat részeként az 
előírt alkalmassági követelmények igazolására elégséges az ajánlattevő erről szóló 
nyilatkozatát csatolni, melyben a gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. 
 

b) Referencia megléte  
 

A feladat újdonságára tekintettel az ajánlatkérő a referencia hiányát nem tekinti 
szakmai alkalmatlanságnak, de ajánlati áregyezőség esetén az a pályázó részesül 
előnyben, aki az elmúlt 5 év tekintetében több energiamenedzsment, vagy energia 
hatékonysági projektben vett részt, erről referencia igazolással rendelkezik, vagy 
nyilatkozik a projektekben való részvételről. 
 

 

Szerződés, szerződés típusa  

Megbízási szerződés Energetikai audit elvégzésére. A szerződést a nyertes ajánlattevő és  az 
Ajánlatkérő köti meg. 
 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Legkésőbb a szerződéskötést követő 120. nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
Ajánlatkérő és a teljesítés helye: 
 

Debreceni Vízmű Zrt.   4025 Debrecen, Hatvan u.12-14. 
 

Az Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 

A beszerzés pénzügyi fedezete ajánlatkérő részére saját forrásból rendelkezésre áll. 
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során egy részszámla benyújtására van lehetőség. 
A részszámla benyújtásának a feltétele, hogy ajánlattevő az elkészített energetikai audit 
dokumentumot átadja ajánlatkérő részére, aki átnézést követően az esetleges ellentmondást 
kizárva 10 napon belül Teljesítés igazolást állít ki, amivel az ajánlattevőt az ajánlati ár 80 %-
ának megfelelő mértékű részszámla benyújtására jogosítja fel. 
A végszámla kiállítására a végleges energetikai audit eredményéről a miniszteri rendeletben 
foglalt módon és adattartalommal történő adatszolgáltatás teljesítése és a MAGYAR 
ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL jóváhagyó határozatának 
kézhezvételét követően kerülhet sor. (A Hivatal a határozatában nyilvánítja ki, hogy teljesült 
az ajánlatkérő nagyvállalat kötelezettsége.) 
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a számla kézhezvételét követő 30 napos 
fizetési határidővel történik, banki átutalással. 
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 
 
A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ 

 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: 
 
Késedelmi kötbér: Ha az Ajánlattevő/Megbízott a szerződésből eredő kötelezettségeinek 
teljesítésével késedelembe esik, a Megbízottat 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint késedelmi 
kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli naponta, amely a szerződés teljes időtartama alatt 
sem haladhatja meg a megbízási díj 15%-át. Amennyiben a Megbízottnak felróható 
késedelem a 15 (tizenöt) napot meghaladja, úgy a Megbízó jogosult azt meghiúsulásnak 
tekinteni. Ebben az esetben a teljes megbízási díj 20%-át tartozik a Megbízott meghiúsulási 
kötbérként megfizetni a Megbízó nyilatkozatától számított 30 (harminc) napon belül. A 
kétféle kötbér egyidejűleg nem számolható föl. 
 
Az energetikai auditot a következő jogszabályokban és előírásokban foglaltak szerint 
kell elvégezni: 
 

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról  
- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény 

végrehajtásáról 
- 25/2015. (V.26.) NFM rendelet Az energiahatékonyság növelését elősegítő 

tájékoztatásról 
- 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet Az energetikai auditokkal kapcsolatos 

adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes 
szabályokról 

- MSZ EN 16247-1:2013, MSZ EN 16247-2:2014, MSZ EN 16247-3:2014, MSZ EN 
16247-4:2014, MSZ EN 16247-5:2015 szabványok az energiaauditokra vonatkozóan 

Követelmények az Energetikai audittal szemben 

1. Az energetikai audit kezdetekor részletes ütemtervet kell kidolgozni, majd ezt követve 
helyszíni bejárással az épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények 
energiafogyasztási profiljának felülvizsgálatát kell elvégezni. Fontos, hogy a szállítást 
is bele kell foglalni ebbe a folyamatba. Az így szerzett adatok alapján javaslattételt 
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kell készíteni az energiahatékonyság növelésére, majd a sikeres audit rögzítése 
szükséges az illetékes hatóságnál. 

2. Elvárás a jogszabály által előírt energetikai auditálási jegyzőkönyv kiállítása, mely 3 
(három) eredeti példányban szükséges. Megbízót, Megbízottat és a Hivatalt 1-1 eredeti 
példány illeti meg. 

3. A helyszíni bejárás után a jogszabály szerinti energetikai auditálási jegyzőkönyv 
összeállítása, részletesen kitérve a következőkre: 
• teljesítmény gazdálkodás, szolgáltatói szerződések, kapacitás díjak ellenőrzése 
• energia felhasználás grafikus ábrázolása, fogyasztási trendek, havi 

energiafogyasztás változások és üzemi működés közötti összefüggések, lehetséges 
veszteségek feltárása 

• bázis energiafogyasztási érték megállapítása 
• fajlagos energiafogyasztási értékek meghatározása 
• energiapazarló pontok meghatározása, bemutatása 
• esetleges villamos és épületgépész mérések elvégzése (pl.: villamos teljesítmény 

mérés elosztó szekrényenként, légmennyiségek mérése, légcsatorna hálózat 
veszteség feltárása, préslevegő hálózat nyomásveszteségének meghatározása, 
hőtermelő berendezések füstgáz mérése) 

4. Javaslattétel a cég energiahatékonyságának növelésére 
5. Fel kell tárni a lehetséges energia megtakarítási intézkedéseket, és be kell mutatni a 

javasolt beruházási rangsort. Részletezni kell a beruházást nem igénylő, támogatással 
vagy anélkül elvégezhető módosításokat, valamint javaslatokat kell tenni a megújuló 
energiaforrások alkalmazására is. Ki kell térni a lehetséges megtakarítási beruházások 
megtérülési idejére is. 

6. Az energetikai auditálás elvégzéséről az energetikai auditor, ha az energetikai auditor 
energetikai auditáló szervezet keretében látja el tevékenységét, az energetikai auditáló 
szervezet köteles a 2015. évi LVII. energiahatékonysági törvény végrehajtására kiadott 
miniszteri rendeletben foglalt módon és adattartalommal adatszolgáltatást teljesíteni. 

Követelmények az energetikai auditorral vagy energetikai auditáló szervezettel 
szemben 

• Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet szerepeljen a MAGYAR 
ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL által nyilvántartott 
energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében, mely a Hivatal 
honlapján - http://www.mekh.hu/energiahatekonysag - ellenőrizhető. 

Az energetikai audit minimális tartalmi követelményei 

A 122/2015. (V. 26.) számú, az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján: 
 
13. § (1) Az energetikai auditnak az energiafogyasztással és a - villamos energiára vonatkozó 
- terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell 
épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy 
létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást 
is. 
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(2) Az energetikai auditnak - amennyiben az lehetséges - életciklus-költség elemzésre kell 
épülnie a hosszú távú megtakarítások, a hosszú távú beruházások maradványértékei, valamint 
a diszkontráták figyelembe vétele érdekében. 
(3) Az energetikai auditnak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lennie annak 
érdekében, hogy megbízható képet adhasson az általános energiahatékonyságról. 
(4) Az energetikai auditnak ki kell terjednie 

a) az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására, 
b) a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására, 
c) az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására, 
d) a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a 
megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési 
eljárások és esetleges új berendezések bemutatására. 

(5) Az energetikai auditnak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tennie a javasolt 
energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan és számszerűsítenie kell az 
energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat). A potenciál kiaknázásához 
szükséges intézkedéseket az energetikai auditnak legalább a (6) bekezdésben meghatározott 
beavatkozási kategóriákban kell megfogalmaznia, és az ajánlott intézkedésekre lebontva kell 
számszerűsítenie a potenciális megtakarítások kiaknázásának ajánlott mértékét, a szükséges 
beruházási költségeket, valamint a megtérülési időt. 
(6) Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell 
meghatároznia intézkedéseket: 

a) beruházást nem igénylő (egyszerű), 
b) támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális), 
c) jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes). 

(7) Az energetikai audit kiterjedhet 
a) az ajánlások megvalósításának lehetséges lépéseire, 
b) a támogatási és finanszírozási programokra, valamint 
c) egy már meglévő vagy tervezett távfűtési vagy távhűtési rendszerhez való csatlakozás 
lehetőségére vonatkozó tájékoztatásra. 

 Általános elvárások 

A szerződéses feltételeket a jelen Ajánlati dokumentáció mellékletében található szerződés 
tervezet tartalmazza. 

További információk: 

1. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. 

2. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, 
mintája a jelen dokumentációban található. 

3. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához 
csatolni kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel – bármilyen 
nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni 
vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének 
megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói 
igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a 
cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot 
meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási 
címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban 
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Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírás-mintáját is. 

4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. 

5. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben kötelesek 
maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

6. Csatolni kell továbbá Ajánlattevő nyilatkozatát a szerződéstervezet elfogadásáról. 
7. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és 

okiratot magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A 
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

 



 
11 

3 FORMAI ELVÁRÁSOK 

Az ajánlatok felépítésének javasolt rendje: 
 

• Fedlap 
• Felolvasó lap 
• Tartalomjegyzék 
• Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása 
• Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása 
• Cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) 
• Közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás (adott esetben) 
• Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról. 
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4 FELOLVASÓ LAP  

 
Energetikai audit 2016. 

 
 
Ajánlattevő neve:      
 
Ajánlattevő székhelye:     
 
Ajánlattevő telefon száma:      
 
Ajánlattevő telefax száma:     
 
Ajánlattevő e-mail címe:      
 
Kapcsolattartásért felelős személy neve:     
 
 
 

Cég Ajánlati ár (nettó HUF) 

Debreceni Vízmű Zrt.  

 
 
 
 
 
 
Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap 
 
 
 
 
 

________________________ 
            Cégszerű aláírás 
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5 MELLÉKLETEK  

 

Előzetes Műszaki adatlap 

 

Szerződés-tervezet  

 
 
Debrecen, 2016. június 13. 
 
 
 
 
 Ányos József 
 vezérigazgató 
 


