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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 13593047Fax:+36 13599984Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.babolnamenes.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34569202Fax: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

Bábolna Nemzeti MénesbirtokAjánlatkérő 
neve:

„Villamos energia beszerzése/2019"Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000251512019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok EKRSZ_
77548775

Bábolna HU212 2943

Mészáros Út 1.

Bősze László

bosze.laszlo@babolnamenes.hu +36 204597997

www.babolnamenes.hu

Rába Ügyvédi Iroda EKRSZ_
44775724

Budapest HU110 1137

Katona József Utca 27. IV/3

Vancsura Magdolna

kozbeszerzes@rabazsolt.hu
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

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

72A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 071-167419A 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

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok részére villamos energia beszerzése 2019. július 1-től 2020. június 30-ig terjedő időszakra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„Villamos energia beszerzése/2019"

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.babolnamenes.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.babolnamenes.hu

Másidik rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be amely megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Mivel az értékelési szempontok szerinti 

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat
- a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és 
nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár ( Ft/kWh): 21,49 Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be amely megfelel az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Mivel az értékelési szempontok szerinti nem 
az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, ezért - a Kbt. 69.§ (4) bekezdésére figyelemmel - nem került sor a 
kizáró okokra, továbbá az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások vizsgálatára.

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

Nettó ajánlati ár ( Ft/kWh): 29,90 Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be amely megfelel az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Mivel az értékelési szempontok szerinti nem 
az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, ezért - a Kbt. 69.§ (4) bekezdésére figyelemmel - nem került sor a 
kizáró okokra, továbbá az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások vizsgálatára.

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

Nettó ajánlati ár ( Ft/kWh): 21,48 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra
, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és 
nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

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

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

3A 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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci Út 17.) 21,48 kWh/HUF Ajánlattevő érvényes ajánlatot
tett és egyben alkalmas a szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági 
követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok 
nem áll fenn.

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:
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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

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:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci Út 17.) 21,48 kWh/HUF Ajánlattevő adta a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés 
teljesítésére mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból, tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) 
bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - 
megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az 
ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

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

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 érvényes ajánlatot nyújtott be amely megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Mivel az értékelési szempontok szerinti 
nem az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, ezért - a Kbt. 69.§ (4) bekezdésére 
figyelemmel - nem került sor a kizáró okokra, továbbá az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások 
vizsgálatára.

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

nem az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, ezért - a Kbt. 69.§ (4) bekezdésére 
figyelemmel - nem került sor a kizáró okokra, továbbá az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások 
vizsgálatára.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.31 14:40:00 mvancsura

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő megállapította, hogy E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 
Budapest Infopark Sétány 1.) 21,49 HUF/kWh ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci 
út 72-74.) 29,90 HUF/kWh az értékelési szempontok szerinti legalacsonyabb ellenszolgáltatást nem ezen ajánlattevők ajánlatai 
tartalmazzák, ezért - a Kbt. 69.§ (4) bekezdésére figyelemmel - nem került sor a kizáró okokra, továbbá az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások vizsgálatára. Ajánlatkérő pótfedezetet biztosít nettó 60 552 000 HUF értékben.

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:

2019.06.30Lejárata:2019.06.20Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2019.05.31

2019.06.20




