1. A felhívás
1.1 A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő felhívást tesz közzé az alábbi tárgyban:
Kötelező energiahatékonysági audit elkészítése a Szegedi Közlekedési Kft.-nél a
2015. évi LVII. törvény alapján.
Az energiahatékonysági audittól a cég vezetése az energiaköltségek és
felhasználások csökkenését, az energiahatékony rendszerek növelését, valamint a belső energetikai
folyamatok szervezettségének és áttekinthetőségének javulását
várja.
1.2 Elvégzendő feladat
1. A jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő energiahatékonysági audit elkészítésea Szegedi
Közlekedési Kft. telephelyeire (magyar nyelven) a szerződéskötéstől számított 90 napon belül.
2 Energetikai auditálási jegyzőkönyv kiállítása
3. Javaslattételi lista elkészítése a cég energiahatékonyságának növelésére.
4. A sikeres audit bejelentése a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal-nak.
5. A dokumentációt 3pld-ban papír alapon, illetve 1 példányban elektronikus adathordozón kell
elkészíteni.
1.3 Ajánlatadóval szemben támasztott követelmények
A megbízási szerződés megkötésekor szerepel a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási
Hivatal által regisztrált energetikai auditálási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek
listájában.
Az audit során figyelembe veszi az EU direktívát is egyben honosító, 2015. évi LVII. számú
(törvény az Energiahatékonyságról) törvényhez kapcsolódó 122/2015. (V.26.) kormányrendelet 13.§
szerinti „Az energetikai audit minimális tartalmi követelményei” előírásait és lépéseit is.
Az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves
jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V.26.) NFM rendelet előírásait
betartja.
Rendelkezik az auditori tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással legalább
10.000.000 Ft keretösszegig.
1.4 Feltételek
Fizetési feltétel: banki átutalással, az igazolt teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül. A fizetés késedelmi kamata a Ptk. törvényi előírásai szerint.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A teljesítés késedelméért kötbér számítandó fel, melynek feltételeit a csatolt szerződéstervezet

tartalmazza.
Esetleges kérdéseket jelen felhívás e-mail címére teheti fel.
Alvállalkozó a teljesítésbe bevonható, de Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az alvállalkozót nem
fogadja el.
Csatolmány neve: SzerzödésTervezet.pdf
1.5 Az ajánlatkérő által biztosított információk:
Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattétel előtt a helyszínek
megtekintésére előzetesen kijelölt időpontban. Az ajánlatkérő az összes telephelyére vonatkozóan
biztosítja az ajánlatadó számára az alábbi adatokat excel formátumban:
1. Telephelyek listája
2. Telephelyek 2 évre visszamenőleges energiafelhasználási ( elektromos áram,
gáz, víz) adatai
3. Telephelyeken levő épületek adatai ( funkció, alapterülete, légtérfogat,
falazat, tetőszerkezet, hűtött- fűtött légm3)
4. Telephelyen tartózkodók, dolgozók létszám adatai
2. Ajánlat beadás feltételei:
2.1 Ajánlat beadásához:
Az ajánlati ár tartalmazzon minden anyag, díj és járulékos költséget.
Az ajánlati ár forintban adandó meg. Amennyiben az ajánlati ár euróban vagy más deviza nemben
kerül megadásra, úgy azt az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében ajánlatkérő a számlavezető
bankjánál (Raiffeisen Bank) az ajánlattételi határidő lejártának napján irányadó középárfolyamon
váltja át.
2.2 További információk
Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a fent megadott időpontban elektronikus úton bontja fel,
amelyről az ajánlattevők értesítést kapnak.
A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eljárás eredményének kihirdetését követő 15 napon belül.
Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb árú ajánlatot hirdeti nyertesnek.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot további tárgyalásra, valamint hogy az összességében
legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevővel sem köt szerződést.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az
eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel
kapcsolatban.
Ajánlattétel feltétele a jelentkezés és regisztráció a logisztika@szkt.hu címen június 30- július
11 között.

