
EKR000055792018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Közös ajánlatkérők képviseletére 

http://www.miho.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://miskolcholding.hu/kozbeszerzesA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Földgáz beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000055792018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. EKRSZ_
21392755

Miskolc HU311 3530

Petőfi Sándor Út 1-3.

Olajos László

olajos.laszlo@miskolcholding.hu +36 704115090 +36 46516451

http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes

Igen

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. EKRSZ_
84517892

Miskolc HU311 3534

Gagarin Utca 52

Rácsok Gergely

racsok.gergely@miho.hu +36 46533120 +36 46533121

http://www.miho.hu/

Nem
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Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://users.atw.hu/jozsefutiovoda/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.segitmiskolc.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://mvkzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

jogosult:

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
71609584

Miskolc HU311 3527

Szondi György Utca 1. szám

Feledy Péter

feledy.p@mvkzrt.hu +36 46514977 +36 46514917

http://mvkzrt.hu/

Nem

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény

EKRSZ_
10060191

Miskolc HU311 3530

Arany János Utca 37.

Bénó Gyula

miskolc@meszegyi.hu +36 46562276 +36 46562277

http://www.segitmiskolc.hu/

Nem

Miskolci József úti Óvoda EKRSZ_
60601852

Miskolc HU311 3531

József Út 2

Smizsánszkyné Marján Ida

jozsefovoda@freemail.hu +36 46508817 +36 46508817

http://users.atw.hu/jozsefutiovoda/

Nem

Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda EKRSZ_
74891287

Miskolc HU311 3530

Hadirokkantak Útja 14.
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Közös ajánlatkérők képviseletére 

http://www.oszinapsugar.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.hermuz.hu/hom/index.php/huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.mkmkozpont.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.miskolci-eszterlanc.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Varga Sándorné

eszterlanc.miskolc@gmail.com +36 46507007 +36 46507006

http://www.miskolci-eszterlanc.hu/

Nem

Miskolci Közintézmény-működtető Központ EKRSZ_
26447461

Miskolc HU311 3525

Városház tér 13.

Konczvaldné Bárány Erika

info@mkmkozpont.hu +36 46500063 +36 46500060

http://www.mkmkozpont.hu/

Nem

Herman Ottó Múzeum EKRSZ_
60792473

Miskolc HU311 3529

Görgey Artúr Utca 28.

Páll Gergely

titkar@hermuz.hu +36 46560172 +36 46555397

http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu

Nem

MMJVÖ Őszi Napsugár Otthon EKRSZ_
30129201

Miskolc HU311 3526

Szentpéteri Kapu 101

Papp Zoltán

titkarsag@oszinapsugar.hu +36 46506703 +36 46506706

http://www.oszinapsugar.hu/

Nem
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Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.ifihazmiskolc.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://mnsz.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://mirehu.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

jogosult:

MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
48836074

Miskolc HU311 3527

József Attila Utca 65

MiReHu Roland

ladanyi.roland@mirehukoz.hu +36 46200178 +36 46200177

https://mirehu.hu/

Nem

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft EKRSZ_
61008292

Miskolc HU311 3525

Déryné Utca 1

Karuczka Zsolt

titkarsag@mnsz.hu +36 46516766 +36 46516766

http://mnsz.hu/

Nem

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
35534657

Miskolc HU311 3531

Győri Kapu 27/A.

Bodrogi Viktor

muszak@miskolcikulturaliskozpont.hu +36 46411747 +36 46411747

http://www.ifihazmiskolc.hu

Nem

MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit 
Közhasznú Kft.

EKRSZ_
26514341

Miskolc HU311 3515

Egyetem Utca 2.
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Közös ajánlatkérők képviseletére 

http://www.miviz.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.varosgazda.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.mcturisztika.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.mvsi.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Simon Zoltán

titkarsag@mvsi.hu +36 46560455 +36 46560455

http://www.mvsi.hu/

Nem

Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31613536

Miskolc HU311 3519

Pazár István Sétány 1.

Szabó Katalin

titkarsag@mcturisztika.hu +36 46503180 +36 46370998

http://www.mcturisztika.hu/

Nem

Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
13176936

Miskolc HU311 3531

Győri Kapu 48-50.

Németh Dávid

varosgazda@varosgazda.hu +36 46412611 +36 46412611

http://www.varosgazda.hu/

Nem

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
31608950

Miskolc HU311 3527

József Attila Utca 78

Almási Balázs

almasi.balazs@miviz.hu +36 46519364 +36 46519306

http://www.miviz.hu/

Nem



EKR000055792018
1 - MVK részére földgáz beszerzés

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

7308/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

„Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia 
versenypiaci beszerzése 2018. 10. 01. 06:00 óra és 2019. 10. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú 
földgáz-kereskedelmi szerződés keretében”

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Földgáz 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 46791876Fax:+36 301948675Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HUNUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

jogosult:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Budapest 1026

Pasaréti Út 83.

Bartók Ágnes

bartok@eszker.eu

http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes

Kbt. második rész.

Uniós Nyílt eljárás
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1. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 89,80 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. 

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

1. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 87,60 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az 
értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 4. helyen áll.

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

1. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 86,15 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az 
értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben az 3. helyen áll.

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

1. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 84,60 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az 
értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

22742933244CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2000 Szentendre, Szmolnyica 
Sétány 6/5

1. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 90,03 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az 
alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4
) bekezdés szerinti igazolás bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus 
árlejtést követően az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 6. helyen áll.

10897830244NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

7A 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:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

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:

Rész száma, elnevezése:

Igen



EKR000055792018

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt 

Szöveges értékelés:

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgálató Zrt.

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt 
kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az értékelési szempont szerinti 
értékelése alapján az értékelési sorrendben az 5. helyen áll.

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt 
kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az értékelési szempont szerinti 
értékelése alapján az értékelési sorrendben a 4. helyen áll.

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt 
kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az értékelési szempont szerinti 
értékelése alapján az értékelési sorrendben a 3. helyen áll.

Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt 
kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az értékelési szempont szerinti 
értékelése alapján az értékelési sorrendben a 1. helyen áll.

Szöveges értékelés:

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 
69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés 
teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolás 
bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus árlejtést követően 
az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 6. helyen áll.

Szöveges értékelés:

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 84,70 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 1. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az 
értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 2. helyen áll.

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

része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az 
értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben az 5. helyen áll.
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Az eredménytelenség indoka:

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 - Holding és 14 AK részére földgáz beszerzésRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az eljárás 1. része vonatkozásában az CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) ajánlattevő tette a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot (nettó 84,60 Ft/m3), ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

22742933244CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2000 Szentendre, Szmolnyica 
Sétány 6/5

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az értékelési szempont szerinti 
értékelése alapján az értékelési sorrendben a 2. helyen áll.

Igen
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Ajánlattevő által benyújtott ajánlat - az eljárás 2. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt 
kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a dokumentációban meghatározott 

Szöveges értékelés:

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 94,16 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az 
alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4
) bekezdés szerinti igazolás bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus 
árlejtést követően az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 2. helyen áll.

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

2. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 97,94 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az 
alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4
) bekezdés szerinti igazolás bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus 
árlejtést követően az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 3. helyen áll.

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

2. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 111,43 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az 
alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4
) bekezdés szerinti igazolás bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus 
árlejtést követően az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 4. helyen áll.

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

2. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/kWh) 123,94 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat: - az eljárás 2
. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az 
alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4
) bekezdés szerinti igazolás bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus 
árlejtést követően az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben az 5. helyen áll.

22742933244CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2000 Szentendre, Szmolnyica 
Sétány 6/5

2. rész: Bírálati szempont Ajánlat Nettó ajánlati ár (Ft/m3) 94,05 Ft/m3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. 
része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta a Kbt. 
69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági feltételeknek történő megfelelősségét, a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, és hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, így az ajánlattételi felhívásnak, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az 
értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 1. helyen áll.

10897830244NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

6A 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:

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

A szerződés megkötését megtagadták:
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az eljárás - 2. része vonatkozásában a NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevő tette a
legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot (nettó 94,05 Ft/m3). Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

10897830244NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 
69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés 
teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolás 
bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus árlejtést követően 
az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 2. helyen áll.

Szöveges értékelés:

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgálató Zrt.

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 
69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés 
teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolás 
bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus árlejtést követően 
az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 2. helyen áll.

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 
69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés 
teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolás 
bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus árlejtést követően 
az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben a 4. helyen áll.

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat:- az eljárás 2. része vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a Kbt. 
69. § szerinti előzetes ellenőrzés eredményeképpen az alkalmassági feltételeknek megfelel, a szerződés 
teljesítésére alkalmas, és nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolás 
bekérésekre nem került sor ajánlattevő vonatkozásában, tekintettel ajánlata az elektronikus árlejtést követően 
az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben az 5. helyen áll.

Szöveges értékelés:

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

feltételeknek megfelel. Ajánlattevő ajánlata az elektronikus árlejtést követően az értékelési szempont szerinti 
értékelése alapján az értékelési sorrendben a 1. helyen áll.
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BartokagnesÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

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:

2018.07.21.Lejárata:2018.07.12.Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2018.07.11.

2018.07.11.




