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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Földgáz energia beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000577962019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

EKRSZ_
81559343

Üllői Út 131.

Budapest HU 1091

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.volanbusz.hu

Igen

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
62814311

Fuvar Utca 1.

Kecskemét HU331 6000

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.dakk.hu

Nem

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen
működő Részvénytársaság

EKRSZ_
70280373

Füredi Utca 180.

Kaposvár HU232 7400

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.ddkk.hu

Nem

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

EKRSZ_
42119395

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.dmrvzrt.hu

Nem

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
67931183

Tanácsház Utca 7

Siófok HU232 8600

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.drv.hu

Nem

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
90519721

Körmendi Út 92
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Közös ajánlatkérők képviseletére 

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Szombathely HU222 9700

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.enykk.hu

Nem

ÉRV. Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
80575067

Tardonai Út 1

Kazincbarcika HU311 3700

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.ervzrt.hu

Nem

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
99110851

Sárberek Egyéb 100

Tatabánya HU212 2800

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.edv.hu

Nem

Észak-magyarországi Közlekedési Központ 
Zártkörűen működő Részvénytársaság

EKRSZ_
79287870

József Attila U. 70.

Miskolc HU31 3527

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.emkk.hu

Nem
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

jogosult:

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zártkörűen működő részvénytársaság

EKRSZ_
60265397

Nagysándor József Út 24

Szolnok HU322 5000

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.kmkk.hu

Nem

KNYKK Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zártkörüen müködö 
Részvénytársaság

EKRSZ_
36882522

Csaba Utca 19.

Tatabánya HU212 2800

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.knykk.hu

Nem

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
22629300

Kossuth Lajos Út 5

Szolnok HU322 5000

Hazafi Gergely

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

+36 202199406

www.trvzrt.hu

Nem

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
47962930

Üllői Út 131

Budapest HU212 1091

Hazafi Gergely
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

106A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 105-255029A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Földgáz adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, 
szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése a Szerződéses időszakra (2019.10.01. 06:00 óra - 2020.10.01. 06:00 óra
) vonatkozóan 2 ajánlati részben összesen 125 642 494 kWh (minimum és opciós) mennyiségben. Az I.1. pontban meghatározott 
ajánlatkérők részenként és ajánlatkérőnként külön-külön kötnek szerződést. Az egyes ajánlatkérők a saját mennyiségeik 
vonatkozásában kötnek szerződést. Az ajánlatkérőnként megbontott mennyiségeket a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét 
képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Földgáz energia beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557919Fax:+36 202199406Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

hazafi.gergely@
univerzalbeszerzo.hu

www.univerzalbeszerzo.hu

II. rész; XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtott igazolásokkal bizonyította az alkalmassági követelmények és a 
kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján az ajánlatkérők által 
figyelembe vett értékek teljesülését. 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja: 9,43

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, 
Szentendrei Út 207-209.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok 
hatálya alá. 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja: 10,45

12928130244ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok 
hatálya alá. 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja: 9,56

24765648244E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok 
hatálya alá. 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja: 9,60

25343502244E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 
Budapest, Infopark Sétány 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Technológiával is rendelkező felhasználási helyekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja: 9,43 Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési 
szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az eljárásban előírt kizáró okok alatt
nem áll, ajánlata érvényes és megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegének.

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei 
Út 207-209.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok 
hatálya alá. 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja (Ft/kWh): 11,90

12928130244ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Erősen hőmérsékletfüggő felhasználási helyekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő, mint az értékelési szempont szerinti 2. legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő felkérésre került, hogy a Kbt. 69
. § (4) bekezdése alapján nyújtsa be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alátámasztására 
szolgáló részletes igazolásokat. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti felhívásban foglaltakat sem a kizáró okok sem pedig az alkalmassági követelmények vonatkozásában. A Kbt. 
69.§ (5) bekezdése alapján amennyiben ajánlattevő ajánlatkérő felhívására egyáltalán nem nyújt be igazolást, úgy ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni. A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján továbbá az ajánlat egyéb okból érvénytelen, amennyiben nem felel meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján ajánlattevőt felkérte az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatok 
alátámasztására, ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (9) bekezdés szerinti igazolási kötelezettsége keletkezett, melyet nem teljesített. A 
Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján ugyanakkor az igazolások benyújtására ajánlattevő hiánypótlás keretében felhívni nem lehetett, 
így ajánlattevő ajánlata a fentebb hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel érvénytelen.

12936773244JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 1141 Budapest, Mogyoródi Út 168

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja (Ft/kWh): 11,29 Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be az 
értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az eljárásban előírt kizáró
okok alatt nem áll, ajánlata érvényes és megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegének.

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei 
Út 207-209.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtott igazolásokkal bizonyította az alkalmassági követelmények és a 
kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján az ajánlatkérők által 
figyelembe vett értékek teljesülését. 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja (Ft/kWh): 11,29

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, 
Szentendrei Út 207-209.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok 
hatálya alá. 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett díja (Ft/kWh): 12,30

25343502244E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 
Budapest, Infopark Sétány 1.
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.26Lejárata:2019.08.17Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő, mint az értékelési szempont szerinti 2. legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő felkérésre került, hogy a Kbt. 69
. § (4) bekezdése alapján nyújtsa be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatok alátámasztására 
szolgáló részletes igazolásokat. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti felhívásban foglaltakat sem a kizáró okok sem pedig az alkalmassági követelmények vonatkozásában. A Kbt. 
69.§ (5) bekezdése alapján amennyiben ajánlattevő ajánlatkérő felhívására egyáltalán nem nyújt be igazolást, úgy ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni. A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján továbbá az ajánlat egyéb okból érvénytelen, amennyiben nem felel meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján ajánlattevőt felkérte az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatok 
alátámasztására, ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (9) bekezdés szerinti igazolási kötelezettsége keletkezett, melyet nem teljesített. A 
Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján ugyanakkor az igazolások benyújtására ajánlattevő hiánypótlás keretében felhívni nem lehetett, 
így ajánlattevő ajánlata a fentebb hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel érvénytelen.

24765648244E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2019.08.16

2019.08.16
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