
EKR000161222020 2020.05.19 11:26:47

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vezetékes földgáz beszerzése 2020

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.bp16.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14044298Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Vezetékes földgáz beszerzése 2020Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000161222020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat EKRSZ_
21198560

Havashalom Utca 43

Budapest HU110 1163

Mocsáry Mónika

mocsarymonika@bp16.hu +36 14011626

www.bp16.hu
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Számított nettó ár forintban: 106 424 721,26 Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő.

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

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

48A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 046-108236A 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

Földgázenergia szállítása, 2020.07.01. 06.00 CET - 2022.07.01. 06.00 CET időszakra (24 hó), teljes ellátás alapú, földgáz energia 
adás-vételi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül. Teljes mennyiség: 18 fogyasztási helyen összesen 1.266.760 m3
/24 hó. Ebből 20 m3/h alatti kapacitás-lekötéssel rendelkező fogyasztási helyen (5 db): 189.000 m3/24 hó, 20-100 m3/h kapacitás 
lekötéssel rendelkező fogyasztási helyen (13 db): 1.077.760. m3/24 hó. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint
15 oC és 101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm³). A mennyiségtől való eltérés lehetősége +60% (az 
ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 60%-kal pótdíjmentesen eltérhet).

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen



EKR000161222020

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre adott válasza szerint nem a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok szerint 
nyújtotta be ajánlati árát: az nem megfelelő összegben tartalmazza az MSZKSZ díjat. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen, mivel nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

Ajánlatuk nem tartalmazza az „Ajánlati ár részletezése” elnevezésű táblázat pdf formátumát, amelyet az ajánlati felhívás VI.3) 
További információk: 4. pontjában írt elő ajánlatkérő. Ajánlattevő a fenti hiányokat ajánlatkérő felhívása ellenére sem pótolta, így
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott követelményeknek.

23720448241ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 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

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:

Számított nettó ár forintban: 106 424 721,26 Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlatot.

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

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:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.05.13 14:45:31 Mocsary

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az Összegezésben technikai okokból az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest Váci Út 17. adósz.:24765648-2-44) ajánlattevő 
neve került feltüntetésre. A közbeszerzési eljárást megelőzően közzétett, de 2020.04.30-án hatályos jogutódlás okán a nyertes 
ajánlattevő az E.ON Energiamegoldások Kft. (1134 Budapest Váci Út 17. adósz.:13322142-2-41). Az E2 Hungary Energiakereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 2020.05.06-át követően ajánlatát nem tartotta fenn.

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:

2020.05.25Lejárata:2020.05.14Kezdete:

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:

2020.05.13

2020.05.13




