14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2018.01.01. – 2018.12.31.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) 2018. évi villamos energia beszerzése 3 telephelyre
és 3 monitoring állomásra.
A 2018.01.01. 00.00 óra és 2018.12.31. 24.00 óra között időszakra vonatkozóan
Összesen: 2.693.000 kWh kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + (plusz) 30 % -kal eltérhet
(opció) pótdíj mentesen.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az
Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
2018.01.01. – 2018.12.31.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész, XV.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része szerinti,
a Kbt. 81. § (1) bekezdés alapján nyílt eljárás.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 117-2291021
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 8190/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések

ismertetése:2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [] Rész száma:2 [] Elnevezés: 2 Villamos energia beszerzése a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2018.01.01. – 2018.12.31.
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
Adószáma: 12928130-2-44
Szerződéses vételár: 13,62 Ft/kWh
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig megfelelően teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,
ezért a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. ajánlattevő
ajánlatát érvényesnek nyilvánítani és az ajánlatot a Kbt. 69. § (3) bekezdésének megfelelően az értékelési
részszempontok szerint értékelni.
2. MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
Adószáma: 12898019-2-44
Szerződéses vételár: 14,10 Ft/kWh
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig megfelelően teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,
ezért a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja az MVM Partner Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek
nyilvánítani és az ajánlatot a Kbt. 69. § (3) bekezdésének megfelelően az értékelési részszempontok
szerint értékelni.
3. E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.)
Adószáma: 24765648-2-44

Szerződéses vételár: 14,23 Ft/kWh
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig megfelelően teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,
ezért a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolta az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítani és az ajánlatot a Kbt. 69. § (3) bekezdésének
megfelelően az értékelési részszempontok szerint értékelte.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.)
nem releváns
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: nem releváns
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-10.
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:2

„Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési
szempont alapján történik.
Ezen szemponton belül Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a
legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
talmi eleme.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adószáma: 12928130-2-44
Szerződéses vételár: 13,62 Ft/kWh
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő a legalacsonyabb
árat (13,62 Ft/kWh) tette és az a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő [nettó
69.309.190,- Ft].
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen x nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2Az 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: 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: 2
V.2.11)
Az
érvénytelen
ajánlatot
tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:2 VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete (2017/09/13.) Vége (2017/09/22.)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/09/08)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/09/12)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:2
Az ajánlati felhívás II.2.5) pontja értelmében az Ajánlatkérő az ajánlatot a következő értékelési szempont
szerint értékeli:
„Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési
szempont alapján történik.
Ezen szemponton belül Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a
legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
Értékelési sorrend:
A Bíráló Bizottság a felhívásban részletezett értékelési szempont szerint az alábbi értékelési sorrendet
határozta meg.
1. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
Szerződéses vételár: 13,62 Ft/kWh
2. MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
Szerződéses vételár: 14,10 Ft/kWh
3. E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.)

Szerződéses vételár: 14,23 Ft/kWh
4. JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.)
Szerződéses vételár: 14,35 Ft/kWh
5. ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1131 Budapest, Babér u. 1-5.)
Szerződéses vételár: 14,98 Ft/kWh
A fenti értékelési sorrend alapján a Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatát az alábbi ajánlattevők
vonatkozásában végzi el:
1. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
Szerződéses vételár: 13,62 Ft/kWh
2. MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
Szerződéses vételár: 14,10 Ft/kWh
3. E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.)
Szerződéses vételár: 14,23 Ft/kWh
El nem bírált ajánlattevők:
1. JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.)
Szerződéses vételár: 14,35 Ft/kWh
2. ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1131 Budapest, Babér u. 1-5.)
Szerződéses vételár: 14,98 Ft/kWh

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

