
Ajánlattevő megnevezése (Kbt. 4.§ 1. 
pont): 

Címzett: E-mail cím: 

MVM Partner Zrt. Szaniszló András aszaniszlo@mvmp.hu  

E.ON Energiakereskedelmi Kft. Krasznai Péter peter.krasznai@eon-hungaria.com 

Magyar Áramszolgáltató Kft. Mészáros Attila attila.meszaros.01@masz.co.hu 

 

Tárgy: Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerint értékelés a tárgybeli ajánlatról 

 
Tisztelt Ajánlattevők! 

Az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében az 
alábbi közbeszerzési eljárásban, a beérkezett ajánlatok elbírálásával kapcsolatban az alábbi összegezést küldjük 
meg az Önök részére: 

Ajánlatkérő neve, székhelye: 
E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati 

Víziközmű Zrt. ( 
(7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.) 

A közbeszerzési eljárás tárgya: Villamos energia beszerzése. 

Ajánlatkérő nevében eljár: 
Firtkó Ügyvédi Iroda 

Dr. Firtkó Tibor 

 
ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

1.  Az ajánlatkérő neve és címe: 

 E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt, 7100 Szekszárd, 
Epreskert utca 9. 

2.  A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 Villamos energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2015.07.01. (0:00 CET) - 
2016.06.30. (24:00 CET) időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, menetrend adás 
nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében összesen 9 400 000 kWh 
mennyiségű villamos energia beszerzése céljából.  

Ajánlatkérő a szerződéstervezetben megadott minimum mennyiségtől pozitív irányba 
különdíjmentesen eltérhet. 

3.  A választott eljárás fajtája: Kbt. 94. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: - 

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) 
és közzétételének napja: 

 2015. május 08. 

7. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz:- 

 b) Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: - 
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 c) Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

 3 db. 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg 
elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 1) MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 
felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott követelményeknek. 

Nettó egységár (Ft/kWh): 18, 00 

2) E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest Széchenyi tér 7-8.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 
felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott követelményeknek. 

Nettó egységár (Ft/kWh): 14, 64 

3) Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 
felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott követelményeknek. 

Nettó egységár (Ft/kWh): 14,66 

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: - 

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: - 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve és címe és az érvénytelenségük indoka: - 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest Széchenyi tér 7-8.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 
felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott követelményeknek, továbbá a 
nevezett ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó 
megajánlást. 

Nettó egységár (Ft/kWh): 14,64 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlat:  

Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 
felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott követelményeknek. 

Nettó egységár (Ft/kWh): 14,66 



12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

14. 

 

 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -  

15. 

 

 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

a) A szerződéskötési tilalmi időszak (Kbt. 124.§ (6) bekezdés) kezdőnapja:  

2015. június 5. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  

2015. június 14. 

Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. június 4. 

Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. június 4. 

Az összegezés módosításának indoka: -  

Az összegezés módosításának időpontja: 

A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 

21. Az összegezés javításának indoka: 

22. Az összegezés javításának időpontja: 

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: 

24. Egyéb információk:  

Ajánlatkérő elektronikus árlejtést tartott a tárgybeli közbeszerzési eljárásban a 
257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, amely elektronikus árlejtés során 
tették az ajánlattevők 9. pontban részletezett megajánlásaikat. 

 

Budapest, 2015. június 4. 

 

  

 dr. Firtkó Tibor 

   

 


