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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481282Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

villamos energia szállítás 2022Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR000985592021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

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

Ördög Bence, Áron

ordog.bence@bacsviz.hu +36 76511536

www.bacsviz.hu

Nem
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IV. szakasz: Eljárás

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:

A tárgyalásos eljárás jogcíme (Kbt.86.§(1).): 307/2015.(X. 27.) Kormányrendelet 2.§(2).

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

II.szakasz: Tárgy

Általános felhasználású villamos energia beszerzése az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2022.01.01. 00:00 CET - 
2022.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

villamos energia szállítás 2022

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12251585Fax:+36 12251585Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 23092994241

Szabadság Utca 29

Budapest HU 1028

Ádámné Egri Judit

judit.egri@vaninmc.com

www.vanin.hu

Második Rész, XV. fejezet

Uniós Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Érvényes ajánlattevőként ajánlata a második legjobb árat megjelenítő érvényes ajánlat. Értékelési sorrendben Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Érvényes ajánlattevőként ajánlata egyben a legjobb árat tartalmazó érvényes ajánlat. Értékelési sorrendben az 
első helyezett.

Szöveges értékelés:

MITCO Energia KFT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat (ide értve minden, az eljárás keretében benyújtott dokumentumot, igazolást) mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
műszaki-szakmai szempontból a teljesítésre alkalmas. Vonatkozásában kizáró ok az eljárás során sem következett be. 
Villamos energia díja (nettó Ft/kWh): 
61,38

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

Az ajánlat (ide értve minden, az eljárás keretében benyújtott dokumentumot, igazolást) mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
műszaki-szakmai szempontból a teljesítésre alkalmas. Vonatkozásában kizáró ok az eljárás során sem következett be. 
Villamos energia díja (nettó Ft/kWh): 
57,95

10802975242MITCO Energia KFT, Magyarország 1103 BUDAPEST, Olajliget UTCA 24

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

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:

171A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 171-447660A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Igen
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlat (ide értve minden, az eljárás keretében benyújtott dokumentumot, igazolást) mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
műszaki-szakmai szempontból a teljesítésre alkalmas. Vonatkozásában kizáró ok az eljárás során sem következett be. 
Villamos energia díja (nettó Ft/kWh): 
61,38 
Érvényes ajánlattevőként ajánlata a második legjobb árat megjelenítő érvényes ajánlat. Értékelési sorrendben a második 
helyezett.

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

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. 22742933-2-44, III.1.3 M1 referencia

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlat (ide értve minden, az eljárás keretében benyújtott dokumentumot, igazolást) mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
műszaki-szakmai szempontból a teljesítésre alkalmas. Vonatkozásában kizáró ok az eljárás során sem következett be. 
Villamos energia díja (nettó Ft/kWh): 
57,95 
Érvényes ajánlattevőként ajánlata egyben a legjobb árat tartalmazó érvényes ajánlat. Értékelési sorrendben az első helyezett. 

10802975242MITCO Energia KFT, Magyarország 1103 BUDAPEST, Olajliget UTCA 24

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Legalacsonyabb ár. 
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.

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:

a második helyezett.

számlázással kapcsolatos koordináció és ellenőrzési feladatok

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. 22742933-2-44
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2021.12.06Lejárata:2021.11.26Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlattal kapcsolatban fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenség, mivel ajánlattevő nem nyújtotta be 
a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolásokat, így ajánlata a kizáró okok és az alkalmassági szempontok esetén azok igazolása 
tekintetében nem felel meg a felhívás, ill. a dokumentáció vonatkozó feltételeinek.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24765648244Audax Renewables Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2021.11.25

2021.11.25
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról

2021.10.21 15:58:21 SDJudit

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról módosítása, javítása

2021.10.22 12:12:51 SDJudit

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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