Ajánlati dokumentáció
a Bakonyi Bioenergia Kft. ajánlatokat kér tüzelési alapanyagok
2022. évben történő szállítására
I. Szállítási ajánlatok a következő tüzelési alapanyagokra (tüzelőanyag fajtákra)
adhatók:
1. Hengeres tűzifa
Specifikáció:
- méretek: hosszúság: 2-4 m-ig
- átmérő (vastagság): 5-60 cm
2. Faapríték
Specifikáció:
Az apríték típusoknak meg kell felelni a következő méretjellemzőknek:
- darabméret, összefutó élek hossza (A+B+C): max. 13 cm
- darabhosszúság: max. 6 cm
- meghatározó szemcseméret: 2-4 cm
- portartalom (3 mm-nél kisebb szemcsetartomány): max. 10 %
3. SRF tüzelőanyag (szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag)
Specifikáció:
Az aprított tüzelőanyagnak meg kell felelni a következő méretjellemzőknek:
- darabméret, összefutó élek hossza (A+B+C): max. 8 cm
- darabhosszúság: max. 4 cm
- meghatározó szemcseméret: 2-4 cm
- portartalom (3 mm-nél kisebb szemcsetartomány): max. 1 %
- minimum 50% biológiailag lebomló részarány
II. Szállítási ajánlatok a következő átadási pontra adhatók:
8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/5

III. A biomassza tüzelési alapanyagokra vonatkozó követelmények
A beszállításra kerülő tüzelési alapanyagnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályok által
előírt feltételeknek, így különösen, de nem kizárólag a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény rendelkezéseinek, a villamos energia kötelező átvételéről szóló
jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a 309/2013. (VIII.16) Korm. rendeletben és a
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottaknak.
A beszállításra kerülő tüzelési alapanyag teljes mennyiségére vonatkozóan igazolni kell
annak származását. Az értékesíteni kívánt teljes tüzelőanyag-mennyiség eredetéről
(ideértve a közvetlenül vagy közvetetten harmadik személy beszállító megjelölését is) a
szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatást kell adni.
Az erdőről szóló külön törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolni kell - az Európai
Közösség területén keletkezett, erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén az
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erdészeti hatóság, harmadik országban keletkezett erdőgazdálkodásból származó
biomassza esetén a Forest Stewardship Council (FSC) tanúsítványával (Forest
Management Certificate) - hogy a biomassza fenntartható erdőgazdálkodásból származik,
és nem tartozik a VET. 10. §-a (2) bekezdésének c) pontja alá.
Az értékesíteni kívánt tüzelési alapanyag nem lehet az erdőről és az erdő védelméről szóló
2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) szerinti fűrészipari rönk, vagy annál
magasabb rendű faválaszték, illetve engedély nélküli kitermelésből származó.
A tüzelési alapanyag származását az ajánlattevő a szállítások során az Evt. 90. §-a alapján
is igazolni köteles.
A biomassza tüzelési alapanyagok: energetikai hasznosítás céljából felhasználhatók,
kezeletlen, - azaz anyagában vagy felületén történt kezelés következtében halogénezett
szerves vegyületeket, illetve ezek kísérő vegyületeit, vagy nehézfémeket nem tartalmazó
– toxikus vagy fertőző anyagokkal nem szennyezettek.
A tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem lehet alkalmas.
IV. Az SRF tüzelési alapanyagra vonatkozó követelmények
A beszállításra kerülő tüzelési alapanyagnak meg kell felelnie az MSZ EN 15359
meghatározottaknak.
Az osztálykód: NCV2, Cl1, Hg1
Az eltüzelni kívánt szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF) összes szerves kötésben
lévő halogéntartalma (klórban kifejezve) nem haladhatja meg az 1 %-ot.
A Bakonyi Bioenergia Kft. kizárólag olyan szilárd újrahasznosított tüzelőanyagot (SRF)
vehet át, melyet az MSZ EN 15359:2012. szabvány szerint sorolták be és amelyet
független tanúsító szervezet auditált.
Az átvett szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF) átadójának minden szállítmányról
nyilatkozatot kell adnia, hogy a termék az MSZ EN 15359:2012. szabvány szerinti
besorolásnak megfelel, valamint igazolást arra vonatkozóan, hogy a termék PVC tartalma
nem több mint 0,1 tömeg (m/m) %.
A Bakonyi Bioenergia Kft. az alábbi táblázatban szereplő paraméterekhez tartozó
határértékeknél rosszabb minőségű szilárd újrahasznosított tüzelőanyagot (SRF) nem
vehet át.
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V. Szállítási időszak:
2022. január 1-től 2022. december 31-ig
VI. A benyújtott ajánlatokban a következő paraméterek megadását kérjük:
Tüzelőanyag-fajtánkénti havi/éves szállítási mennyiség: tonna/hó (a Vevő igénye szerinti
ütemezésben); tonna/év
A tüzelőanyag kizárólag közúton érkezhet a Bakonyi Bioenergia Kft. telephelyére.
Az egységárakat tüzelőanyag fajtánként 2022. évi árszinten, az átadási pontra leszállítva
Ft/GJ egységáron kérjük megadni, ÁFA nélkül.
Az ajánlatokban a mellékelt 1. számú táblázat alkalmazásával az I. fejezet szerinti
tüzelőanyagfajták szerinti mennyiségek és árak megadását kérjük.
VII. Maximális és minimális mennyiség
Az ajánlatokban szerepeltethető maximális mennyiség biomassza tekintetében
250.000 lutro tonna/év, SRF tekintetében 70.000 lutro tonna/év.
Az ajánlatokban szerepeltethető legkisebb szállítási mennyiség 50.000 tonna/év
biomassza és 0 tonna/év SRF. A megadott minimális mennyiség egy szállító által
beszállításra kerülő összes tüzelőanyag-fajtára együttesen értendő.
A Bakonyi Bioenergia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szerződött mennyiség 25%át vegye át (azaz 75%-kal csökkentse a szerződéses mennyiséget) kötbérfizetési
kötelezettség nélkül.
VIII. Az ajánlatok elkészítésénél a következőket kérjük figyelembe venni:
−

Az ajánlatoknak 2021. augusztus 31-ig kell érvényesnek lennie.

−

A Bakonyi Bioenergia Kft. bármikor jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja a tüzelőanyag
átvételét, ha a biomassza tüzelését lehetővé tevő hatósági engedélyét visszavonják (vis
major)

−

A téli időszakban (január-február és november-december hónapokban) az ajánlattevőnek
rendelkeznie kell a leszerződött tüzelési alapanyag éves mennyiség 10%-ának megfelelő,
de minimum 15.000 tonna letárolt hengeres tűzifa készlettel az erőműtől közúton mért
maximum 5 km-es távolságában.

−

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a biomassza és SRF tüzelési alapanyag szállításához
szükséges az irányadó jogszabályokban meghatározott összes jogosultsággal és
engedéllyel.
A szállítások elszámolása (jegyzőkönyvezése) havonta a tárgyhónapot követő 5.
munkanapig történik. Szállító a jegyzőkönyvben visszaigazolt mennyiség után jogosult
számlát kiállítani úgy, hogy a számlák fizetési határideje a számlák keltét követő 30. naptári
nap.

−

Az ajánlatok rangsorolása során elsődleges értékelési szempont az ajánlati ár, a
rendelkezésre állás és a Veolia Energia Magyarország Zrt bármelyik erőművére vonatkozó
beszállítói szerződés általi referencia. Ezek mellett az alábbi szempontok is értékelésre
kerülnek, melyek az ajánlatok sorrendjét és az ajánlatok pozitív elbírálását befolyásolják:
− szállítási biztonság, szállítási egyenletesség biztosítása (téli hónapokban, esős,
rendkívüli időjárási körülmények mellet is egyenletes napi szállítás)
− megfelelő saját vagy társpályázóként, alvállalkozóként nyilatkozó saját illetve
rendelkezésre álló eszközpark (kamion, rakodógép, aprítógép stb.)
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− rendelkezésre álló telephely
készletezésének vállalása)

az

erőmű

közelében

(tüzelőanyag

− téli tüzelőanyag készletezésének vállalása
− megfelelő minőségű tüzelőanyag szállítása (szemcseméret, fűtőérték,
nedvességtartalom, alacsony hamutartalom) az előző időszakokban bármely
Veolia által üzemeltetett erőműben vagy fűtőműben
A Bakonyi Bioenergia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott ajánlatok kiértékelését
követően a tárgyalásra érdemesnek tartott ajánlattevőkkel további tárgyalásokat bonyolítson
az árakról és az egyéb szerződéses feltételekről.
A szállítási ajánlatokat kérjük postai úton, jeligével a következő címre eljuttatni:
Bakonyi Bioenergia Kft. 8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/5 (jelige: BaBi 2022 tüzelőanyag
tender)
Az ajánlatok postai úton történő beérkezési határideje 2021. június 29. 1400 óra.
A borítékra a jeligén kívül kérjük ráírni: Az iktatóban nem bontható fel!
A beérkezett pályázati ajánlatokat 2021. június 30. napján közjegyző jelenlétében bontjuk fel,
az ajánlatok alapvető paramétereit közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzítjük. Az
elbírálásról az ajánlattevőket legkésőbb 2021. július 30. napjáig postai úton értesítjük.
A határidőn túl beérkező ajánlatokat a versenyből az ajánlatkérő kizárja.
Az ajánlat adással kapcsolatos kérdéseket a titkarsag-ajka@veolia.com e-mail címre kérjük
megküldeni legkésőbb 2021. június 18-ig.
A pályázat eredményéről az ajánlattevők írásban kapnak értesítést. Az ajánlattevők az ajánlat
beadásával tudomásul veszik, hogy a döntés után jogorvoslatnak helye nincs.
A Bakonyi Bioenergia Kft. kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy – teljes egészében
vagy egyes tüzelőanyagfajták tekintetében – a tendert eredménytelennek, érvénytelennek
nyilvánítsa, illetve hogy ne hirdessen eredményt.
A jelen ajánlati felhívás nem teremt a Bakonyi Bioenergia Kft. számára arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy bármely benyújtott ajánlatot elfogadja, jelen ajánlati felhívás alapján az
ajánlattevők nem támaszthatnak igényt a Bakonyi Bioenergia Kft.-vel szemben.
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