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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.vac.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 27513410Fax: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:

Vác Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000828462018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Vác Város Önkormányzat EKRSZ_
34102914

Vác HU120 2600

Március 15. Tér 11

Ceglédi Mónika

cegledi.monika@vacholding.hu +36 27510107

Igen

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala EKRSZ_
40795340

Vác HU120 2600

Sziréna Köz 7.

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Nem

Idősek Otthona és Klubja EKRSZ_
72168707

Vác HU120 2600

Burgundia Utca 9-11

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107

Nem

Katona Lajos Városi Könyvtár EKRSZ_
33197991

Vác HU120 2600

Budapesti Főút 37.

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107

Nem

Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. EKRSZ_
16265253

Vác HU120 2600

Bán Márton Utca 3.

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107

Nem

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. EKRSZ_
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Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

85149612

Vác HU120 2600

Köztársaság Utca 34.

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107

Nem

Tragor Ignác Múzeum EKRSZ_
20664972

Vác HU120 2600

Zrínyi Miklós Utca 41/A

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107

Nem

Deákvári Óvoda EKRSZ_
45410842

Vác HU120 2600

Deákvári Főút 34.

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107

Nem

Vác Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
Kisvác- Középvárosi Óvodája

EKRSZ_
10968437

Vác HU120 2600

Nyár Utca 1.

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107
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Vác Város Önkormányzat részére teljes ellátás alapú földgáz energia szállítása 2018.12.01-2019.12.01. időszakra vonatkozóan az 
alábbiak szerint: téli időszámítás esetén az egyezményes koordinált világidő szerint a következő nap 5:00-től 5:00-ig, nyári időszámítás
esetén az egyezményes koordinált világidő szerint a következő nap 4:00-től 4:00-ig tartó időszak. Összesen 365.100 m3 földgáz 
szállítása a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező „A-B melléklet 2018-2019” nevű excel fájl, „B melléklet Ajánlati táblázat”
elnevezésű munkalapon feltűntetett fogyasztási helyeken. Mindösszesen 13 db 20–100 m³/h közötti névleges mérő(k) 524 m3/h 
összteljesítményű felhasználási hely, összesen: 365.100 m3 szállítandó mennyiséggel. Ajánlatkérő 365.100 m3 földgáz vételre vállal 
kötelezettséget, de fenntartja a lehetőséget összesen 547.650 m³ földgáz vételére az eljárásban résztvevő intézmények által 
összesítetten, a szerződés teljes időtartama alatt. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 29. § (2) bekezdés szerinti közös közbeszerzésként 

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 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Nem

Vác Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
Alsóvárosi Óvodája

EKRSZ_
92622625

Vác HU120 2600

Vám Utca 11.

Grmela Judit

kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu +36 27510107

Nem

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Budapest 1026

Pasaréti Út 83.

Springmann Barbara

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

2018.10.30

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

A 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

kerül lefolytatásra. A közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatkérőkre vonatkozó információk a közbeszerzési dokumentumban 
találhatóak.

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb ár (a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint).

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:

57344

Szöveges értékelés:

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

57625

Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

57372

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

57572

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (HUF/GJ): 3 470,65 Alkalmasságának indoklása: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabály által előírtaknak.

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

Nettó ajánlati ár (HUF/GJ): 3 232,68 Alkalmasságának indoklása: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabály által előírtaknak.

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

Nettó ajánlati ár (HUF/GJ): 3 529,29 Alkalmasságának indoklása: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabály által előírtaknak.

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

Nettó ajánlati ár (HUF/GJ): 3 239,84 Alkalmasságának indoklása: ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabály által előírtaknak.

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

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

1. CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre Szmolnyica Sétány 6/5.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a következők miatt: Az Ajánlatkérő által 2018.11.13. napján megküldött „felhívás 
hiánypótlásra, felvilágosítás kérés” szerint Ajánlatkérő a következő hiányok pótlására szólította fel ajánlattevőt: „2. Ajánlatkérő 
az eljárás megindító felhívás V.2) További információk 14. pontjában az alábbiakat határozta meg: „AT-nek ajánlatához csatolni 
kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa szállítandó földgáz megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak.” 
Ajánlattevő ajánlatához nem csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa szállítandó földgáz megfelel az MSZ 1648:
2016 sz. szabvány előírásainak.” Ajánlattevő a felszólításban megadott határidőig nem nyújtott be hiánypótlást, így Ajánlatkérő a
Kbt. 71. § (10) bekezdésével összhangban kizárólag az eredeti ajánlati példányt veheti figyelembe az elbírálás során. CYEB 
Energiakereskedő Kft. ajánlata a hiánypótlási felszólítást követően sem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, miszerint nem csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa szállítandó földgáz 
megfelel-e az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak. A fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (
1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban meghatározott feltételeknek. „4. Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság pontjában az alábbiakat határozta meg: „Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak 
nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.” Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.1) Szakmai 
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: „SZ/NY1. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 
65. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján
a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység, emiatt ajánlattevőnek földgázkereskedelemi engedéllyel kell rendelkeznie. 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a 
földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység, emiatt – Ajánlattevő nem rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű- 
Szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes földgáz-kereskedelmi engedéllyel.” Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát a Kbt. 
114.§ (2) bekezdés szerint az SZNY/1. pontban meghatározott alkalmassági követelmény vonatkozásában.” Ajánlattevő a 
felszólításban megadott határidőig nem nyújtott be hiánypótlást, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdésével összhangban 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt veheti figyelembe az elbírálás során. CYEB Energiakereskedő Kft. ajánlata a hiánypótlási 
felhívást követően nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, tekintettel arra, 
hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint nem igazolta előzetesen az SZNY/1. pontban meghatározott szakmai tevékenység 
végzésére vonatkozó alkalmasságát. A fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
meghatározott feltételeknek.

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

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:

Nettó ajánlati ár (HUF/GJ): 3 232,68 Ajánlattevő tette a legalacsonyabb áru ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
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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:

2018.12.03Lejárata:2018.11.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2018.11.22

2018.11.22




