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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Közbeszerzés
tárgya:

Villamos energia beszerzés

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

EKRSZ_
15602086

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

1024

Ország:

Magyarország

Keleti Károly Utca 24.

Egyéb cím adatok:

Bagó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@nebih.gov.hu

Telefon:

Dániel
+36 13369121

Fax:

+36 13369099

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.nebih.gov.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

sdani@juratio.hu

Internetcím(ek)

EKR000324252018

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1031

Ország:

Magyarország

Monostori Út 34.
Dani
Telefon:

Sándor
+36 12880707

Fax:

+36 12880708

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.nebih.gov.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Villamos energia beszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés villamos energia beszerzésére Szerződéses időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31. Szerződött villamos
energia mennyiség (kWh): 3.590.206 kWh + 25 % / 12 hónap Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatti
szervezeti változás okán, továbbá fogyasztási helyen mérőteljesítmény változás esetében is a (szerződés melléklete szerinti) telephely
listát aktualizálja a tolerancia sáv figyelembevételével, ami a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint nem minősül
szerződésmódosításnak. Erről Felhasználó azonnali hatállyal értesíti Szolgáltatót. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a szerződéses
időszakban a felhasználási helyek számában változás áll be, az új fogyasztói helyeken is biztosít villamos energiát az ajánlati áron és
feltételekkel a maximális mennyiségig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második Rész XV. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13906/2018

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1
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A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

12928130244

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

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

24765648244

Az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő
ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá vele
szemben kizáró ok nem áll fenn.

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgálató Zrt., 1141 Budapest, Mogyoródi Út 168

12936773244

A JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá vele szemben
kizáró ok nem áll fenn.

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

12898019244

Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

NKM Áramszolgáltató Zrt., 6720 Szeged, Klauzál Tér 9

10734441206

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

30159
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

32439
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

34811
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgálató Zrt.
Szöveges értékelés:

29432
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz az MVM Partner
Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest Szentendrei út 207-209.)
ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra
vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel
az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt
feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben
kizáró ok nem áll fenn.

30528
NKM Áramszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei
Út 207-209.

12898019244

Nettó ajánlati (Ft/kWh): 21,34 Az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, azaz az MVM
Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő a Kbt.
69 § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen
benyújtotta. Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2000 Szentendre, Szmolnyica 22742933244
Sétány 6/5
Nettó ajánlati (Ft/kWh): 23,10 Ajánlatkérő 2018. szeptember 14. napján hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevő részére,
amelyben 2018. szeptember 19. napja 10:00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként. Ajánlattevő az előírt határidőig nem
pótolta az alábbi hiányosságait: 1./ Az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rögzítik: Kitöltési útmutató az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumhoz III. rész: Kizárási okok (…) B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék
fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos kizáró okok A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan az
űrlap III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni. EEKD űrlap pontja: Adófizetés
elmulasztása „Megszegte-e a gazdasági szereplő adófizetési kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól?”
Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása „Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok
megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól?” Kbt.-ben szereplő mely kizáró okra vonatkozik? Kbt. 62. § (1
) bekezdés b) pont Ajánlattevőnek/gazdasági szereplőnek abban az esetben, ha nem tartozik a kizáró ok hatálya alá, a „Nem”
választ kell megjelölnie. Amennyiben a ajánlattevő/gazdasági szereplő megszegte adófizetési/társadalombiztosítási járulékok
megfizetésére irányuló kötelezettségét, úgy az „Igen” választ kell megjelölnie, és meg kell adnia az EEKD űrlap következő
soraiban kért adatokat. „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre amennyiben az ajánlattevő/gazdasági szereplő
szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által vezetett köztartozásmentes adózói névjegyzékben, az EEKD űrlap ezen
pontjában az alábbi információt kell feltüntetni: URL: http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
Kód: ajánlattevő adószámának első nyolc számjegye Kibocsátó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal „Ez az információ elektronikusan
elérhető?” kérdésre amennyiben az ajánlattevő/gazdasági szereplő nem szerepel köztartozásmentes adózói névjegyzékben, de
rendelkezik „nullás (együttes) adóigazolással”, az EEKD űrlap ezen pontjában az alábbi információt kell feltüntetni: URL: - Kód:
ajánlattevő adószámának első nyolc számjegye Kibocsátó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ajánlattevő ajánlatához csatolt EEKD
űrlap III. rész B pontjának alábbi részeiben nem tüntette fel a kibocsátó hatóságot, az ajánlattevő adószámát és az URL címet,
annak ellenére, hogy e pontokban – „Az ön válasza:” részben – a „nem” választ jelölte meg: Hiánypótlásként ajánlattevő
szíveskedjen megfelelően kiegészíteni, illetve javítani az EEKD űrlap III. rész B pontjának a fentiekben megjelölt pontjait. 2./ Az
ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rögzítik: Kitöltési útmutató az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumhoz III. rész: Kizárási okok (…) C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai
kötelezettségszegéssel kapcsolatos okok A Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–j) és m) pontjára vonatkozóan gazdasági szereplő az
űrlap III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik. EEKD űrlap pontja: Csődeljárás „A gazdasági szereplő
csődeljárás alatt áll-e?” Fizetésképtelenség „A gazdasági szereplő fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll-e
?” Csődegyezség a hitelezőkkel „A gazdasági szereplő a hitelezőkkel egyezséget kötött-e?” A nemzeti törvények értelmében a
csődhöz hasonló helyzet „A gazdasági szereplő a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely
, a csődhöz hasonló helyzetben van-e?” Felszámoló által kezelt vagyon „A gazdasági szereplő vagyonát felszámoló vagy bíróság
kezeli-e?” Üzleti tevékenység felfüggesztése „A gazdasági szereplő felfüggesztette-e üzleti tevékenységét?” Kbt.-ben szereplő
mely kizáró okokra vonatkozik? Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont Ajánlattevőnek/gazdasági szereplőnek abban az esetben, ha
nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „Nem” választ kell megjelölnie. Magyarországi letelepedésű ajánlattevő/gazdasági
szereplő esetében a következő adatot is fel kell tüntetni az EEKD űrlap ezen pontjaiban („Ez az információ elektronikusan
elérhető?”): URL: https://www.e-cegjegyzek.hu/ Kód: ajánlattevő cégjegyzékszáma Kibocsátó: Igazságügyi Minisztérium
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő/gazdasági szereplő esetében a következő adatot is fel kell tüntetni az EEKD űrlap ezen
pontjaiban, ha a „nem” választ jelölte meg az egyes kérdéseknél: URL: https://www.e-cegjegyzek.hu/ Kód: ajánlattevő
cégjegyzékszáma Kibocsátó: Igazságügyi Minisztérium Ajánlattevő ajánlatához csatolt EEKD űrlap III. rész C pontjának alábbi
részeiben nem tüntette fel a kibocsátó hatóságot, az ajánlattevő cégjegyzékszámát és az URL címet, annak ellenére, hogy e
pontokban – „Az ön válasza:” részben – a „nem” választ jelölte meg: - A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
- Felszámoló által kezelt vagyon - Üzleti tevékenység felfüggesztése. Hiánypótlásként ajánlattevő szíveskedjen megfelelően
kiegészíteni, illetve javítani az EEKD űrlap III. rész C pontjának a fentiekben megjelölt pontjait. Fentiekre tekintettel a CYEB
Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre Szmolnyica Sétány 6/5.) ajánlattevő ajánlata a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000324252018

VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.10.17

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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2018.10.16
2018.10.16

2018.10.26

