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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

SZTNH - villamosenergia beszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaAjánlatkérő 
neve:
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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:

2018.09.05

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

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend-adás nélküli 
villamos energia adásvételi szerződés keretében 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31. közötti időszakra vonatkozóan. 3 db idősoros és 7 db 
profilos fogyasztási hely tekintetében összesen 482.448 kWh + 15 % villamos energia vételezése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

SZTNH - villamosenergia beszerzés adásvételi szerződés keretében, 2019.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.sztnh.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.sztnh.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlati ár nettó Ft/kWh: 23,55 − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

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

Ajánlati ár nettó Ft/kWh: 23,98 − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, 
Szentendrei Út 207-209.

Ajánlati ár nettó Ft/kWh: 24,73 − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

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

Ajánlati ár nettó Ft/kWh: 23,50 − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

10734441206NKM Áramszolgáltató Zrt., 6720 Szeged, Klauzál Tér 9

Ajánlati ár nettó Ft/kWh: 30,11 − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

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

Ajánlati ár nettó Ft/kWh: 23,60 − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

23720448241ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1131 Budapest, Babér Utca 1-5.

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:

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
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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:

Ajánlati ár nettó Ft/kWh: 23,50 Indokolás: A hivatkozott részben a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtották 
be.

10734441206NKM Áramszolgáltató Zrt., 6720 Szeged, Klauzál Tér 9

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár.

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:

38928

Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

38619

Szöveges értékelés:

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

38610

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

40732

Szöveges értékelés:

NKM Áramszolgáltató Zrt.

39050

Szöveges értékelés:

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

38604

Szöveges értékelés:

ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.11.20 08:58:18 szabobalazsmail

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

2018.11.30Lejárata:2018.11.21Kezdete:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2018.11.20

2018.11.20




