
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 
52.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: „22 intézmény megjelölt csatlakozási pontjai részére 
szállítási szerződés keretében villamos energia szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói 
menetrendadás nélkül, távleolvasós és profilos fogyasztási helyekre 1.1.2016. 00:00 CET – 
31.12.2016. 24:00 CET közötti időszakban kereskedelmi szerződés keretében” 
 
22 intézmény megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerződés keretében villamos energia 
szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadás nélkül, távleolvasós és profilos fogyasztási 
helyekre 2016.01.01. 00:00 CET – 2016.12.31. 24:00 CET közötti időszakban kereskedelmi 
szerződés keretében. A fogyasztási hely jellege távleolvasós és profilos, melyből 53 db távleolvasós 
és 580 db profilos. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől negatív irányba 30 %-kal 
pótdíjmentesen eltérhet. Az eltérés részenként számítandó. 
1. rész: Az MVK Zrt. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben 
Éves energia felhasználás: 10 000 000 kWh -30 %. A fogyasztási helyekből 8 db távleolvasós és 
105 db profilos. 
2. rész: A Mivíz Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. 
Éves energia felhasználás összesen: 4 500 000 kWh. A fogyasztási helyekből 15 db távleolvasós és 
85 db profilos. 
A Biogas-Miskolc Kft részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia felhasználás: 
700 000 kWh. 1 db távleolvasós fogyasztási hely. 
összesen a 2. rész: 5 200 000 kWh -30 %. 
3. rész: A MIHŐ Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. 
Éves energia felhasználás összesen: 10 000 000 kWh -30 %. A fogyasztási helyekből 7 db 
távleolvasós és 246 db profilos. 
4. rész: A Miskolci Turisztikai Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben 
Éves energia felhasználás: 2 680 000 kWh. A fogyasztási helyekből 3 db távleolvasós és 3 db 
profilos. 
A Miskolci Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os 
évben 
Éves energia felhasználás: 1 400 000 kWh. 1 db profilos fogyasztási hely. 
A Miskolci Sportcentrum Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia 
felhasználás: 1 100 000 kWh. A fogyasztási helyekből 2 db távleolvasós és 1 db profilos. 
MiReHuKöz Nonprofit Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia 
felhasználás: 924 000 kWh. A fogyasztási helyekből 2 db távleolvasós és 2 db profilos. 
összesen 6 104 000 kWh -30 %. 
5. rész: A MIK Zrt., részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia felhasználás: 
300 000 kWh. 2 db profilos fogyasztási hely 
A Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft., részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves 
energia felhasználás: 110 000 kWh. 1 db távleolvasós fogyasztási hely. 
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves 
energia felhasználás: 570 000 kWh. A fogyasztási helyekből 3 db távleolvasós és 43 db profilos. 
A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft., részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves 
energia felhasználás: 600 000 kWh. A fogyasztási helyekből 1 db távleolvasós és 50 db profilos. 
A Régió Park Miskolc Kft., részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia 
felhasználás: 200 000 kWh. A fogyasztási helyekből 3 db távleolvasós és 5 db profilos. 
A Miprodukt Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia felhasználás: 80 
000 kWh. 1 db profilos fogyasztási hely 
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. 
Éves energia felhasználás: 580 000 kWh. A fogyasztási helyekből 2 db távleolvasós és 10 db 
profilos. 



A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. 
Éves energia felhasználás: 21 000 kWh. 1 db profilos fogyasztási hely. 
A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os 
évben. Éves energia felhasználás: 17 000 kWh. 2 db profilos fogyasztási hely. 
A DSM Nonprofit Kft. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben.  
Éves energia felhasználás: 180 000 kWh. A fogyasztási helyekből 1 db távleolvasós és 3 db profilos. 
A Miskolc Holding Zrt. részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia 
felhasználás: 213 600 kWh. A fogyasztási helyből 1 db távleolvasós. 
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. 
Éves energia felhasználás: 180 000 kWh. A fogyasztási helyekből 2 db távleolvasós és 4 db profilos. 
Herman Ottó Múzeum részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves energia 
felhasználás: 200 000 kWh. A fogyasztási helyekből 1 db távleolvasós és 15 db profilos. 
Miskolci Önkormányzati Rendészet részére villamos energia szállítása a 2016-os évben. Éves 
energia felhasználás: 60 000 kWh. A fogyasztási helyekből 1 db profilos. 
összesen 3 311 600 kWh -30 %. 
Becsült érték áfa nélkül: 657 696 400 HUF 
 
Közös közbeszerzési szójegyzék: 09310000 
 
3. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második 
Rész, uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja:- 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED-ben 
2015. szeptember 09. napján 2015/S 174-316242. számon közzétett hirdetménnyel „22 
intézmény megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerződés keretében 
villamos energia szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadás nélkül, 
távleolvasós és profilos fogyasztási helyekre 1.1.2016. 00:00 CET – 31.12.2016. 24:00 
CET közötti időszakban kereskedelmi szerződés keretében” tárgyban közbeszerzési 
eljárást indított. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen mind az 5 rész vonatkozásában 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra:- 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
- 1 rész vonatkozásában 3 ajánlat,  
- 2. rész vonatkozásában 3 ajánlat, 
- 3. rész vonatkozásában 3 ajánlat,  
- 4. rész vonatkozásában 3 ajánlat,  
- 5. rész vonatkozásában 3 ajánlat 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként):  
 

1. Ajánlattevő:  
Név: E.ON Energiakereskedelmi Kft. 
Székhelye: 1051 Budapest Széchenyi István tér 7-8. 

  



 
 
 
1. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 18,85 Ft/kWh 

 
2. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 16,60 Ft/kWh 

 
3. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 18,15 Ft/kWh 

 
4. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh)  17,90 Ft/kWh 

 
5. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh)  18,35 Ft/kWh 

  
 

2. Ajánlattevő:  
Név: Magyar Áramszolgáltató Kft. 
Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

 1. rész vonatkozásában 
Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 18,09 Ft/kWh 

 
2. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 16,90 Ft/kWh 

 
3. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 18,09 Ft/kWh 

 
4. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh)  16,99 Ft/kWh 

 
5. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh)  18,09 Ft/kWh 



  
 

3. Ajánlattevő: 
Név: MVM Partner Zrt. 
Székhelye: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. 

1. rész vonatkozásában 
Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 18,05 Ft/kWh 

 
2. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 16,59 Ft/kWh 

 
3. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 18,20 Ft/kWh 

 
4. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh)  17,00 Ft/kWh 

 
5. rész vonatkozásában 

Bírálati szempont Ajánlat 
nettó ajánlati ár (Ft/kWh)  18,05 Ft/kWh 

  
 
 
Alkalmasságuk indoklása: Az ajánlattevők ajánlataikban és a benyújtott 
hiánypótlásban az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamint a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolták alkalmasságukat, továbbá hogy 
nem állnak kizáró okok hatálya alatt, ajánlatuk ezért érvényes. 
Értékelési szempont: a Kbt. 71. § (2) bekezdése a) pontja szerint: legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként): 
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(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az 
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: -  
 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
A közbeszerzési eljárás 

1. része vonatkozásában az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (Székhelye: 
1031 Budapest Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő kerül megjelölésre az 
eljárás nyerteseként. 

2. része vonatkozásában az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (Székhelye: 
1031 Budapest Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő kerül megjelölésre az 
eljárás nyerteseként. 

3. része vonatkozásában a Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út. 
72-74.) ajánlattevő kerül megjelölésre az eljárás nyerteseként. 

4. része vonatkozásában a Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út. 
72-74.) ajánlattevő kerül megjelölésre az eljárás nyerteseként. 

5. része vonatkozásában az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (Székhelye: 
1031 Budapest Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő kerül megjelölésre az 
eljárás nyerteseként, tekintettel a közbeszerzési eljárás 
 

1. része vonatkozásában az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 
(Székhelye: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő tette a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot 
(18,05 Ft/kWh). 

2. része vonatkozásában az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 
(Székhelye: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő tette a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot 
(16,59 Ft/kWh). 

3. része vonatkozásában a Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, 
Váci út. 72-74.) ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot (18,09 Ft/kWh). 

4. része vonatkozásában a Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, 
Váci út. 72-74.) ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot (16,99 Ft/kWh). 

5. része vonatkozásában az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 
(Székhelye: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.) ajánlattevő tette a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot 
(18,05 Ft/kWh). 



 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:  
a)A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: - 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik: - 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. 11. 19. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.11. 30. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. 11. 18. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. 11. 18. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 
 
 


