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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Jászberényi Tankerületi Központ  

Szabadság tér 16. 

Város: Jászberény Postai irányítószám: 5100 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Villamos energia beszerzés 2022” 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

KEF 

Termék azonosítója  

KEF megnevezés Mennyiség 

ve22 

Általános felhasználási célú villamos energia díj, 

egységár a 2022-es villamos energia évre, min. 

12 hónapos teljes ellátás alapú szerződés 

keretében 339 775 kWh 

Tervezett mennyiség összesen: 339 775 kWh 

Opcióra vonatkozó információ:  

Ajánlatkérő az opció lehetőségével élni kíván. Lehívására az alapmennyiség kimerítését követően a 

szerződés időtartama alatt kerülhet sor. 

Az opció mértéke + 30 % 

Opciós mennyiség összesen: 101 933 kWh 

Opcióval növelt teljes mennyiség: 441 708 kWh 

Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a 

közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott 

gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 

védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal 

egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.  

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy:  

09310000-5 Villamos energia  

További CPV 

 

IV. szakasz: Eljárás 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.340321#foot30


Oldal 2 / 5 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény II rész, XVI. fejezete szerinti eljárás. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 105. § (2) bek c) pontja 

alapján, keretmegállapodásos eljárás második része szerinti közbeszerzési eljárás. 

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

körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 TED 2020/S 243-601099; EKR001272082020; (a 

keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetmény) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ-22663/2020; (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2022.01.31.2 

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 eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: „Villamos energia beszerzés 2022” 

Az eljárás eredményes volt X igen O nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   O A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i):- 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 db, azaz négy darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő 
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Ajánlattevő neve:  CYEB Energiakereskedő Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5 

Ajánlattevő adószáma: 22742933-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 28.891.068,250 Ft 

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben továbbra sem állnak fenn 

a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

2. Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve:  MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Ajánlattevő adószáma: 26713111-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 27.742.628,75 Ft 

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben továbbra sem állnak fenn 

a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 

adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott  

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) 

értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított 

szorzatát kell beírni.) 

 

 

A 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 – 

 

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: 2 – 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 
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Ajánlattevő neve:  MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Ajánlattevő adószáma: 26713111-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 27.742.628,75 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: A jelen közbeszerzési eljárásban a fentiekben megjelölt ajánlattevő 

nyújtotta be a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, mely az Ajánlatkérő 

számára rendelkezésre álló megemelt fedezet tekintetében is megfelelő. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -2  

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen O nem  

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe 

tartozó egyes tevékenységek 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 – 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 MVM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. 

János Pál pápa tér 20., adószám: 26332392-2-44) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

1.Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve:  ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

Székhelye: 

 

1132 Budapest, Váci út 72-74. 

Adószáma: 12928130-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF) 28.333.837,250 - Ft 

 

Indoklás: Ajánlattevő hiánypótlását nem nyújtotta be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (10) bekezdése 

értelmében kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. 

Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be: 

-  a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatát, 

- a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozatát, 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy 

ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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2.Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve:  E2 Hungary Zrt. 

Székhelye: 

 

1117 Budapest, Infopark sétány 1. 

Adószáma: 25343502-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 30.844.774,500 - Ft 

 

Indoklás: Ajánlattevő hiánypótlását nem nyújtotta be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (10) bekezdése 

értelmében kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. 

Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be: 

- a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatát, 

- Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a változás bejegyzési kérelem benyújtásáról szóló 

nyilatkozatát. 

- az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, személy(ek)nek az ajánlat aláírására 

vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, 

cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy 

ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 - 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2022/02/12) / Lejárata: (2022/02/21) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022. 02 [11.] 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022. 02. [11.] 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 - 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 - 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 - 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 - 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 - 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 - 

VI.1.10) További információk: - 

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 21. § (9) alapján jóváhagyom a közbeszerzési eljárást lezáró összegezést. 

 

2022. február 11. 

 

………………………………….. 

dr. Fülöp Gyula 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00880 
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