9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) villamos energia beszerzés 2015. év”
Az eljárás mennyisége, paraméterei:
- 450.000 kWh + 40% villamos energia a RHK Kft. MKKB Kővágószőlősi Bányavízkezelő
Üzem, Baranya megye, Kővágószőlős, 0222/15 hrsz. telephelyén, a szivattyúk, a
kompresszorok, az uránmentesítő vízkezelés gépészeti berendezéseinek üzemeltetéséhez és
egyéb szociális jellegű felhasználásra.
- 550.000 kWh + 40% villamos energia a RHK Kft. MKKB Pellérdi Zagytéri Vízkezelő
Üzem, Baranya megye, Pellérd 079 hrsz telephelyén, a kémiai vízkezelés, a kármentesítés
gépészeti berendezéseinek üzemeltetéséhez és egyéb szociális jellegű felhasználásra.
Összesen: 1.000.000 kWh + 40 %, összesen max. 1.400.000 kWh mennyiségre.
Az eljárásra irányadó CPV kód: 09310000-5 Villamos energia
3. A választott eljárás fajtája:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást a 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2)
bekezdés c) pontja alapján.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
Az RHK Kft. kővágószőlősi MKKB telephelyének villamos energia ellátása közvetlenül
közcélú hálózatról a közeljövőben nem lehetséges és gazdaságilag nem ésszerű, mert ahhoz új
közcélú hálózat építésére lenne szükség, és ezen esetleges átállás költségei nagyságrenddel
nagyobbak, mint a más tulajdonában lévő rendszeren keresztüli villamos energia beszerzése
és szolgáltatása.
A fentiek alapján az RHK Kft. két telephelyének villamos energia ellátása – a hivatkozott
műszaki-technikai sajátosság miatt – csak és kizárólag a MECSEKÉRC Környezetvédelmi
Zrt. rendszerén keresztül lehetséges, más rendszer nincs, melyen a villamos energia ellátása
biztosítható lenne. Ezért a villamos energia szolgáltatási szerződés kizárólag MECSEKÉRC
Környezetvédelmi Zrt.-vel köthető meg.
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 eljárást megindító felhívás 2014. november 05-én közvetlenül lett megküldve
ajánlattételre felhívottnak, egyidejűleg a Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésével.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.
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): Egy.
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):
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt., 7633 Pécs, Esztergár L.u. 19.
Ajánlati ár:
Villamos energia nettó összesen:
52.045.000.-HUF
Villamos energia ÁFA:
14.052.150.-HUF
Egyéb adó jellegű járulékok.
2.912.000.-HUF
Villamos energia ellátás bruttó összesen:
69.009.150.-HUF
A beérkezett ajánlat megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, továbbá az ajánlat egyéb
szempontból is megfelel az ajánlatkérői előírásoknak, így érvényes.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 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:
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt., 7633 Pécs, Esztergár L.u. 19.
Ajánlati ár:
Villamos energia nettó összesen:
52.045.000.-HUF
Villamos energia ÁFA:
14.052.150.-HUF
Egyéb adó jellegű járulékok.
2.912.000.-HUF
Villamos energia ellátás bruttó összesen:
69.009.150.-HUF
Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adta.
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.január 14.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
A Kbt. 124. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szerződés az összegzés megküldésének
időpontját követően megköthető.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.január 14.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. január 14.
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: Ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben 7.§ (5) bekezdése alapján küldi
meg az összegezést.

