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15. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez30 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt. 

Postai cím: Dobozi út 5. 

Város: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 

Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.   

Postai cím: Izsáki út 13. 

Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és a 

BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi 

szerződés keretében. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a 

BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes 

ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, a műszaki 

leírásban meghatározott fogyasztási helyeken. Az ajánlatkérő a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási 

helyeinek számát – az alábbi – mennyiségi korlátok figyelembevételével módosíthatja, melyről – a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekben és egyéb szabályzatokban előírt határidők betartásával – a nyertes ajánlattevőt 

írásban értesíti, aki köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni. 

Teljes mennyiség:  

 Pótdíjmentes mérték: 

A szállítandó villamos energia 68 GWh -30%, melyből  

- ALFÖLDVÍZ ZRT. részére: 44 GWh -30 % 

- BÁCSVÍZ ZRT. részére: 24 GWh -30 % 

 Ajánlatkérő alulvételezés esetén pótdíjat fizet:  

a pótdíjmentes mértéket meghaladó mértékű alulvételezés esetén az át nem vett mennyiség nettó árának 10 %-

a, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 1%-a; 

 Ajánlatkérő felülvételezés esetén pótdíjat fizet: 

a fentiek szerinti maximális mennyiséget meghaladó mennyiségre a nettó ár 10 %-a. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot30
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Az egységár tartalmazza a Felhasználó teljes villamosenergia-igénye termelési és értékesítési költségeit, 

beleértve a mérlegkör-tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját, és a mérési adatszolgáltatás költségét, de nem 

tartalmazza a VET 13. § szerint a Kereskedők által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia külön 

jogszabályban meghatározott támogatott árából származó többletköltségeket.  

Az ajánlatkérő célja az ajánlatkérői összefogással a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből 

adódó árelőny érvényesítése (Kbt. 50.§ (2) és 61.§ (4) bekezdés). 

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: tárgyalásos eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

307/2015.(X. 27.) Kormányrendelet 2.§ (2) bek. 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 019-040108 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 1257/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (éééé/hh/nn) 

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, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és 

a BÁCSVÍZ Zrt. részére,  a 2019.01.01. 00:00 CET – 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi 

szerződés keretében. 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

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

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 
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V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [6] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1. Részvételre jelentkező 

Neve: MVM Partner Zrt. 

Címe: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

Adószám: 12898019-2-44 

Indokolás:  

A jelentkezés a Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján teljes körűen megfelel a felhívás, és a 

dokumentáció feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.  

 

2. Részvételre jelentkező 

Neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

Címe: 1141. Budapest, Mogyoródi út 168. 

Adószám: 12936773-2-44 

Indokolás:  

A jelentkezés a Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján teljes körűen megfelel a felhívás, és a 

dokumentáció feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.  

 

3. Részvételre jelentkező 

Neve: NKM Áramszolgáltató Zrt. 

Címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 

Adószám: 10734441-2-06 

Indokolás:  

A jelentkezés a Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján teljes körűen megfelel a felhívás, és a 

dokumentáció feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.  

 

4. Részvételre jelentkező 

Neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

Címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

Adószám: 12928130-2-44 

Indokolás:  

A jelentkezés a Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján teljes körűen megfelel a felhívás, és a 

dokumentáció feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.  

 

5. Részvételre jelentkező 

Neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címe: 1134 Budapest, Váci út 17. 

Adószám: 24765648-2-44 

Indokolás:  

A jelentkezés a Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján teljes körűen megfelel a felhívás, és a 

dokumentáció feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.  

 

6. Részvételre jelentkező 

Neve: E2 Hungary Zrt. 

Címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. 

Adószám: 25343502-2-44 

Indokolás:  

A jelentkezés a Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján teljes körűen megfelel a felhívás, és a 

dokumentáció feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.  
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V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:- 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1. Részvételre jelentkező 

Neve: MVM Partner Zrt. 

Címe: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

Adószám: 12898019-2-44 

 

2. Részvételre jelentkező 

Neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

Címe: 1141. Budapest, Mogyoródi út 168. 

Adószám: 12936773-2-44 

 

3. Részvételre jelentkező 

Neve: NKM Áramszolgáltató Zrt. 

Címe: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 

Adószám: 10734441-2-06 

 

4. Részvételre jelentkező 

Neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

Címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

Adószám: 12928130-2-44 

 

5. Részvételre jelentkező 

Neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címe: 1134 Budapest, Váci út 17. 

Adószám: 24765648-2-44 

 

6. Részvételre jelentkező 

Neve: E2 Hungary Zrt. 

Címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. 

Adószám: 25343502-2-44 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett intézkedések 

ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/03/05) 

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/03/05) 

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2 

Elírás következményeként nem került kitöltésre az összegezés V.2.4 pontja, melyet ajánlatkérő jelen 

javításban helyesbít. 

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (2018/03/06) 
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VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (2018/03/06) 

VI.1.9) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben  

 


