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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

"2020. évre vonatkozó villamos energia ellátása”Közbeszerzés 
tárgya:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

187A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 186-453099A 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

A HungaroControl Zrt. ANS 2-3 épületeinek, valamint a vidéki radar és navigációs állomásainak villamos energia ellátása a 1.1.2020 0:
00 CET – 31.12.2020 24:00 CET időszakra vonatkozóan teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási szerződés keretében az 
alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint: — vidéki radar és navigációs állomásainak villamos energia ellátása 13 külső
fogyasztási helyen továbbá a HungaroControl Zrt. ANS 2-3. épületeiben, — az előző évi mértékadó fogyasztások alapján összesen 
várhatóan 5,0 GWh / év (Becsült Minimális Villamos Energia Mennyiség) + 0,5 GWh opció mennyiségben. Az ajánlattevő vállalja, hogy:
a. az előírt műszaki paraméterek figyelembevételével, az ajánlatkérő számára villamosenergia szállítását minden fogyasztási helyre 
folyamatosan biztosítja; b. különdíjmentesen ellátja a villamosenergia beszerzéssel és az ajánlatkérőhöz történő továbbítással 
kapcsolatos valamennyi feladatot; c. az esetleges szolgáltató váltással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat teljes 
körűen ellátja. A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

"2020. évre vonatkozó villamos energia ellátása”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Második rész, XV. fejezet szerinti

Uniós Nyílt eljárás
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 21,16 Ajánlata kiválasztásának indokai
: Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeknek, 
valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot, valamint a kizáró 
okok és alkalmassági követelmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt
igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett.

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:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 25,46 Indokolás: Fenti ajánlattevő 
érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt alkalmassági 
és érvényességi feltételeknek.

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

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 21,16 Indokolás: Fenti ajánlattevő 
érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt alkalmassági 
és érvényességi feltételeknek.

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

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti vizsgálat alapján érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
miszerint egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, az alábbi indokokra 
tekintettel: 1. Ajánlattevő nem csatolta N.G.O. és H.T. ajánlatot aláíró meghatalmazott személyek tekintetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, már az ajánlat aláírására is kiterjedő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazásokat. 2. Ajánlattevő nem csatolta ezen meghatalmazások tekintetében az aláíró, cégjegyzésre jogosult személyek 
cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti 
aláírás-mintáját. 3. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban az értékelési szempont tekintetében rögzítette, hogy: „Ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árat, azaz egy darab, kettő tizedesjegyig meghatározott egységárat a 
felolvasólapon nettó Ft/kWh összegben kell megadni.” továbbá az EKR rendszerben kiadott felolvasólapi űrlapon ennek 
megfelelően a vállalási lehetőséget két tizedes jegyre állította be. Ajánlattevő nem adott tájékoztatást a tekintetben, hogy 
ajánlattevő tényleges vállalása [„Ajánlati ár (nettó Ft/kWh)”] 22,40 és kizárólag az EKR rendszerben űrlap formájában kiadott 
felolvasólap hibája miatt rögzítette azt az EKR rendszer egy tizedes jeggyel, 22,4-ként. Ajánlatkérő a fenti hiányosságok 
pótlására / nem egyértelmű kijelentések tisztázására felszólította az ajánlattevőt, de ő a hiánypótlási határidőn belül nem pótolta 
a fenti hiányokat, nem nyújtott be hiánypótlást valamint a nem egyértelmű kijelentések tekintetében felvilágosítást sem nyújtott. 
Tekintettel a Kbt. 71. § (6) bekezdésére, amely szerint a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók, ezért az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 71. § (10) bekezdésére – kizárólag az eredeti ajánlati példányt veheti 
figyelembe az elbírálás során, ha a hiánypótlást nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették.

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

Ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti vizsgálat alapján érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, miszerint 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, az alábbi indokokra 
tekintettel: 1. Ajánlattevő által benyújtott EEKD II. részének B) alpontjában nem került kitöltésre a gazdasági szereplőt képviselő
személyek (V. Á.; K. G.) „születési helye” és „születési ideje”. Ajánlatkérő kérte ismételten benyújtani ajánlattevő EEKD 
dokumentumát úgy, hogy annak II. részének B) alpontjában kitöltésre kerül ajánlattevő képviselőinek születési helye és ideje. 2. 
Ajánlattevő nem csatolta nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó) 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (1. számú melléklet). 3. Ajánlattevő nem csatolta 
nyilatkozatát a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva (3. számú melléklet). 4. Ajánlattevő nem csatolta nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt legalább a dokumentációban meghatározott villamos energia mennyiség a rendelkezésére áll, megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (6. számú melléklet). Ajánlatkérő a fenti hiányosságok pótlására felszólította az 
ajánlattevőt, de ő a hiánypótlási határidőn belül nem pótolta a fenti hiányokat, nem nyújtott be hiánypótlást. Tekintettel a Kbt. 71
. § (6) bekezdésére, amely szerint a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, ezért az 
ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 71. § (10) bekezdésére – kizárólag az eredeti ajánlati példányt veheti figyelembe az elbírálás 
során, ha a hiánypótlást nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették.

23720448241ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1131 Budapest, Babér Utca 1-5.

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 25,46 Ajánlata kiválasztásának indokai
: Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeknek, 
valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a második legkedvezőbb ajánlatot, valamint
a kizáró okok és alkalmassági követelmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak 
szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett.

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

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
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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:

2019.12.06Lejárata:2019.11.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.11.26

2019.11.26




