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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66528850Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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

2014/25/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások

Közzététel dátuma:7093/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:2021/S 081-209763  TED azonosító:

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

ALFÖLDVÍZ Villamos energia szállítás 2022.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR000063982021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13100887204

Dobozi Út 5.

Békéscsaba HU332 5600

Mihály Gábor

mihaly.gabor@alfoldviz.hu +36 66523200

www.alfoldviz.hu

Igen

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 10734702203

Izsáki Út 13.

Kecskemét HU331 6000
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481282Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Ördög Bence Áron

juditotthon@citromail.hu +36 12251585

www.bacsviz.hu

Nem

VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 23092994241

Szabadság Utca 29

Budapest HU 1028

Ádámné Egri Judit

judit.egri@vaninmc.com

www.vanin.hu

Igen

Nem

Víz

ALFÖLDVÍZ Villamos energia szállítás 2022.

EKR000063982021

Árubeszerzés

Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2022.01.01. 00:00 CET - 
2022.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi 
szerződés keretében.
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Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2022.01.01. 00:00 CET - 
2022.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi 
szerződés keretében, a műszaki leírásban meghatározott fogyasztási helyeken. AK 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 – AT-t írásban értesíti, aki köteles a bejelentett 
változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni. 
Teljes mennyiség:  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Ajánlatkerők székhelyei, telephelyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű 
létesítmények, épület objektumok Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

HU332 Békés

HU331 Bács-Kiskun

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

HU321 Hajdú-Bihar

HU312 Heves

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

ALFÖLDVÍZ Villamos energia szállítás 2022.II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

)Igen(Közzétehető?II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

NemA beszerzés részekből áll
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

IgenFelhívással induló tárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

a 2007.évi LXXXVI.tv a villamos energiáról (jelen felhívásban VET) és vonatkozó rendeletei. Ajánlatkérő a részajánlat tételének 
lehetőségét nem biztosítja (Kbt. 61.§ (4),mert az ajánlatkérő célja az egyes ajánlatkérők telephelyeinek összefogásával a nagyobb 
szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése,mely részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható 
meg.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

•        Várható fogyasztás: 
A szállítandó villamos energia 73  GWh, melyből  
ALFÖLDVÍZ ZRT. részére: 46 GWh  
BÁCSVÍZ ZRT. részére: 27 GWh 
•        Pótdíjmentes mérték (tolerancia sáv)  
      -         Elszámolás alapja ajánlatkérő mindenkori tényleges fogyasztása, melynek keretében AK nem köteles pótdíj fizetésére, 
amennyiben tárgyévi tényleges fogyasztása nem haladja meg a feltüntetett teljes mennyiséget, illetve ha eléri legalább ennek hetven 
százalékát; 
     -        Alulvételezés: AK alulvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása nem éri el a pótdíjmentes mérték alsó határát, 
melynek mértéke az át nem vett mennyiség nettó árának 10 %-a, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 1%-a; 
    -        Felülvételezés: AK felülvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása meghaladja a pótdíjmentes mérték felső határát, 
melynek mértéke a fentiek szerinti teljes mennyiséget meghaladó mennyiség nettó árának 10 %-a. 
 
Az egységár tartalmazza AK 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 az AT által az átvételi 
kötelezettség alá eső villamos energia külön jogszabályban meghatározott támogatott árából származó többletköltségeket.   
AK célja az ajánlatkérői összefogással a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése (Kbt. 50.
§ (2) és 61.§ (4) bekezdés).  
A hirdetmény II.2.5 pontja kapcsán: az eljárás keretében beszerzendő áru (áram), olyan konkrétan meghatározott minőségi és 
műszaki követelményeknek megfelelő áru, amely esetben a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi 
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(Az EKR a közzétételre kerülő hirdetmény VI.3. További információk pontjában automatikusan megjeleníti a részvételi jelentkezések 
bontási időpontjaként a részvételi felhívás IV.2.7. pontjában szereplő időpontot.)

1. Az eljárás eredménytelen, mert az ajánlattevők által 2021.04.13. napán benyújtott és végső ajánlat keretében megajánlott  
legalacsonyabb egységár is magasabb a Kbt. 75.§ (4) bekezdés alapján az Ajánlatkérő által az EKR-ben rögzített rendelkezésre álló  
fedezetnél.  Kbt. 75.§ (2) b) pontjában foglaltak alapján.  
 
2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: 
Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1117 Budapest Infopark Sétány 1. 
25343502244 
Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság 

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

4Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-001455Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

Elnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

NemAz ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

NemA hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati
/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; 
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2021/S 021-051119

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik Igen

1

Nem
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/25/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D2. melléklet - Közszolgáltatások

D2. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.04.22

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74. 
12928130244 
Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1134 Budapest Váci Út 17. 
24765648244 
Ajánlattevő neve: CEZ Magyarország Kft. 
Székhelye: 1118 Budapest Rétköz Utca 5 
13520670244

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint. 
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