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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
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Kapcsolattartó személy: Barna Dóra Viktória
Telefon: +36 18966952
E-mail: viktoria.dora.barna@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bajai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50346442
Postai cím: Kenderes Utca 5-7.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makai Tamás
Telefon: +36 79795209
E-mail: tamas.makai@kk.gov.hu
Fax: +36 12005005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54900903
Postai cím: Damjanich Utca 6. 33519/0/A/0
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoknyai Csaba
Telefon: +36 17956465
E-mail: csaba.csoknyai@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24391612
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 17-19.
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Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seprenyi Zoltán
Telefon: +36 54795204
E-mail: zoltan.seprenyi@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buti Attila
Telefon: +36 309316021
E-mail: attila.buti@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13902270
Postai cím: Mester Utca 9.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éles Béla
Telefon: +36 52550413
E-mail: bela.eles@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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Hivatalos név: Kelet-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62001913
Postai cím: Keresztúri Út 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Stella
Telefon: +36 17959481
E-mail: stella.sebestyen@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jászberényi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88517502
Postai cím: Szabadság Tér 16.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóczy András
Telefon: +36 57795211
E-mail: andras.tarnoczy@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi József
Telefon: +36 303537796
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
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Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Miskolci Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43351181
Postai cím: Selyemrét Út 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spice András
Telefon: +36 46795238
E-mail: andras.spice@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76377402
Postai cím: Vécsey Út. 6.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Balázs
Telefon: +36 93795252
E-mail: balazs.berecz@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Soproni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25708143
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 9
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Ádám
Telefon: +36 303274983
E-mail: adam.nemeth@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szegedi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17605872
Postai cím: Bal Fasor 17-21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gömöri Csaba
Telefon: +36 62795234
E-mail: csaba.gomori@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szerencsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48026343
Postai cím: Ondi Utca 1
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztankai Róbert
Telefon: +36 47795222
E-mail: robert.sztankai@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12119842
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Postai cím: ÁTI-Sziget Ipari Park I/A.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Anasztázia
Telefon: +36 24795246
E-mail: anasztazia.nemeth@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Veszprémi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98865671
Postai cím: SZABADSÁG TÉR 15.
Város: VESZPRÉM
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lévai József
Telefon: +36 88550232
E-mail: jozsef.levai@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
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I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés TK-k részére 2021 (1333)
Hivatkozási szám: EKR000295882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09123000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vezetékes földgáz szállítása és értékesítése teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés
keretében a 2020. 10. 01 - 2021. 09. 30. gázévre vonatkozóan a mellékletben meghatározott
Tankerületi Központok fogyasztási helyei számára, 163 323 865,107 kWh mennyiségben. Az MSZ
1648:2016 szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő minőségben, a jelen
eljárásban részt vevő összes fogyasztási hely fogyasztására vetítve azaz 46 031 593,409 kWh mennyiségi eltérés lehetőségével, menetrendadási kötelezettség nélkül. Az elszámolt gáz esetében
a 25/0oC referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a 15/15oC referencia
hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező értéke 3,2494.
A közbeszerzés mennyisége tervezetten tankerületi központonként a következő:
Bajai Tankerületi Központ 10 188 731,00 kWh
Belső-Pesti Tankerületi Központ 19 522 699,88 kWh
Berettyóújfalui Tankerületi Központ 22 602 864,00 kWh
Debreceni Tankerületi Központ 12 606 267,24 kWh
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 9 103 347,58 kWh
Jászberényi Tankerületi Központ 2 382 186,40 kWh
Kelet-Pesti Tankerületi Központ 7 854 031,23 kWh
Mezőkövesdi Tankerületi Központ 10 882 572,68 kWh
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Miskolci Tankerületi Központ 12 414 196,00 kWh
Nagykanizsai Tankerületi Központ 4 906 421,00 kWh
Soproni Tankerületi Központ 5 232 400,91 kWh
Szegedi Tankerületi Központ 12 596 685,00 kWh
Szerencsi Tankerületi Központ 9 444 332,00 kWh
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 11 033 361,80 kWh
Veszprémi Tankerületi Központ 12 553 768,39 kWh
Összesen 15 (tizenöt) Tankerületi Központ 536 db, fogyasztással rendelkező fogyasztási helye, A
tankerületek és fogyasztási helyek részletes adatait, az ellátás kezdő időpontját a műszaki
dokumentáció tartalmazza. Az ellátás utolsó napja minden esetben 2021.09.30.
A felhasználási helyek száma - a Szerződés hatálybalépését követően, a jelen Szerződésben
foglaltak szerint kifejezett Vevői kezdeményezésére - növekedhet - legfeljebb a 46 031 593,41 kWh
opció mennyiség erejéig - a Szerződés hatálybalépésének időpontjára meghatározott felhasználási
helyek számához képest a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása mellett. Az eltérési
lehetőség tankerületenként (kWh-ban megadva):
Bajai Tankerületi Központ 2 861 789,20
Belső-Pesti Tankerületi Központ 5 315 099,77
Berettyóújfalui Tankerületi Központ 5 667 458,80
Debreceni Tankerületi Központ 4 784 670,07
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2 438 864,67
Jászberényi Tankerületi Központ 575 151,26
Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2 311 449,74
Mezőkövesdi Tankerületi Központ 3 321 364,92
Miskolci Tankerületi Központ 3 549 598,20
Nagykanizsai Tankerületi Központ 1 872 949,20
Soproni Tankerületi Központ 1 192 868,07
Szegedi Tankerületi Központ 3 292 717,00
Szerencsi Tankerületi Központ 2 487 671,40
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2 924 094,49
Veszprémi Tankerületi Központ 3 435 846,62
AK a Kbt. 76.§ (2) bek a) pontja szerinti értékelési szempontot alkalmazza, figyelemmel arra, hogy a
Kbt. 76.§ (5) bekezdésben rögzített feltétel fennáll.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2205906142 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés TK-k részére 2021 (1333)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09123000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: a tankerületi központok
működési területe, közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezetékes földgáz szállítása és értékesítése teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés
keretében a 2020. 10. 01 – 2021. 09. 30. gázévre vonatkozóan a mellékletben meghatározott
Tankerületi Központok fogyasztási helyei számára, 163 323 865,107 kWh mennyiségben. Az MSZ
1648:2016 szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő minőségben, a jelen
eljárásban részt vevő összes fogyasztási hely fogyasztására vetítve azaz 46 031 593,409 kWh –
mennyiségi eltérés lehetőségével, menetrendadási kötelezettség nélkül. Az elszámolt gáz esetében
a 25/0°C referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a 15/15°C referencia
hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező értéke 3,2494.
A közbeszerzés mennyisége tervezetten tankerületi központonként a következő:
Bajai Tankerületi Központ 10 188 731,00 kWh
Belső-Pesti Tankerületi Központ 19 522 699,88 kWh
Berettyóújfalui Tankerületi Központ 22 602 864,00 kWh
Debreceni Tankerületi Központ 12 606 267,24 kWh
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 9 103 347,58 kWh
Jászberényi Tankerületi Központ 2 382 186,40 kWh
Kelet-Pesti Tankerületi Központ 7 854 031,23 kWh
Mezőkövesdi Tankerületi Központ 10 882 572,68 kWh
Miskolci Tankerületi Központ 12 414 196,00 kWh
Nagykanizsai Tankerületi Központ 4 906 421,00 kWh
Soproni Tankerületi Központ 5 232 400,91 kWh
Szegedi Tankerületi Központ 12 596 685,00 kWh
Szerencsi Tankerületi Központ 9 444 332,00 kWh
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 11 033 361,80 kWh
Veszprémi Tankerületi Központ 12 553 768,39 kWh
Összesen 15 (tizenöt) Tankerületi Központ 536 db, fogyasztással rendelkező fogyasztási helye, A
tankerületek és fogyasztási helyek részletes adatait, az ellátás kezdő időpontját a műszaki
dokumentáció tartalmazza. Az ellátás utolsó napja minden esetben 2021.09.30.
A felhasználási helyek száma – a Szerződés hatálybalépését követően, a jelen Szerződésben
foglaltak szerint kifejezett Vevői kezdeményezésére – növekedhet – legfeljebb a 46.031.593,41 kWh
opció mennyiség erejéig – a Szerződés hatálybalépésének időpontjára meghatározott felhasználási
10

helyek számához képest a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása mellett. Az eltérési
lehetőség tankerületenként (kWh-ban megadva):
Bajai Tankerületi Központ 2 861 789,20
Belső-Pesti Tankerületi Központ 5 315 099,77
Berettyóújfalui Tankerületi Központ 5 667 458,80
Debreceni Tankerületi Központ 4 784 670,07
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2 438 864,67
Jászberényi Tankerületi Központ 575 151,26
Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2 311 449,74
Mezőkövesdi Tankerületi Központ 3 321 364,92
Miskolci Tankerületi Központ 3 549 598,20
Nagykanizsai Tankerületi Központ 1 872 949,20
Soproni Tankerületi Központ 1 192 868,07
Szegedi Tankerületi Központ 3 292 717,00
Szerencsi Tankerületi Központ 2 487 671,40
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2 924 094,49
Veszprémi Tankerületi Központ 3 435 846,62
AK a Kbt. 76.§ (2) bek a) pontja szerinti értékelési szempontot alkalmazza, figyelemmel arra, hogy a
Kbt. 76.§ (5) bekezdésben rögzített feltétel fennáll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 46.031.593,41 kWh földgáz átvételére.
A felhasználási helyek száma - a Szerződés hatálybalépését követően, a jelen Szerződésben
foglaltak szerint kifejezett Vevői kezdeményezésére – növekedhet – legfeljebb a 46.031.593,41
kWh opció mennyiség erejéig - a Szerződés hatálybalépésének időpontjára meghatározott
felhasználási helyek számához képest a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása
mellett.
Amennyiben ajánlatkérő az Opciós Földgáz mennyiséget igénybe kívánja venni, úgy erről
írásban megrendelést küld a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő olyan időben köteles a
megrendelést a nyertes ajánlattevő részére eljuttattatni, hogy a megrendelt Földgázmennyiség
a szerződés hatálya alatt leszállítható legyen.
További infó folyt:
21. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen
folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.
22. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely
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adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést,
átalakulási cégiratokat.
23. A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Csizmadia Laura (lajstromszám: 01003) felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem
alkalmazza.
25. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért, külön jogszabályban
előírt.foly.ép. ell. miatt.
26. Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, amennyiben nem rendelkezik érvényes földgáz
kereskedelmi engedéllyel. Az engedély másolati példánya csatolandó az ajánlat részeként,
amennyiben nincs olyan közhiteles nyilvántartás, ahol ajánlatkérő ellenőrizni tudja az engedély
meglétét. Amennyiben elérhető közhiteles nyilvántartás, úgy ajánlattevő az elérési útról
nyilatkozni köteles.
27. Ajánlatkérők a saját fogyasztási helyeikre vonatkozóan külön-külön kötnek szerződést a
nyertes ajánlattevővel.
28. A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő 12,050 Ft/kWh összegben határozza
meg azon árszintet, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné
fog nyilvánítani, ha az ajánlat ezen összeget meghaladja.
Kizáró okok folyt:
Az előbbi dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok
nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja
az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.
szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bek. szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány
megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a
kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja.
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt kizáró okok részletes igazolási
módját részletesen a KD tartalmazza.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Meghatározott fogyasztási helyek vonatkozásában az ellátás kezdete későbbi a szerződés
hatálybalépésénél. Erre vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont tervezett dátum. Amennyiben nem történik meg az
eredményhirdetés legkésőbb 2020. szeptember 06. napjáig, úgy a teljesítés kezdete 2020. november
01. napja.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 121 - 294511
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Földgáz beszerzés TK-k részére 2021 (1333)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu
Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1968098781
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2205906142
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A számlázás
körébe tartozó egyes tevékenységek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az árlejtés alapján a nyertes ajánlat teljes fajlagos egységárára 10,6500 HUF/kWh.
Az itt feltüntetett Pg = 7,7485* HUF/kWh csak a nyertes ajánlat egyik eleme volt, ezen felül a
felhasználónak a rendszerhasználati díjakat és az adókat is meg kell fizetnie, így jött ki a
nyertes ajánlat fajlagos egységárára a szerződések 13.5., 13.12. és 13.13. pontjai tartalmazzák
ezeket.
Mindezek alapján a szerződések ellenértéke az alábbiak szerint alakul:
Bajai Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 10 188 731,0000 (kWh), A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti), szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 111 316
338 opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 142 582 635
Belső-Pesti Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 19 522 699,88 (kWh), A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 200 129
879, opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 254 615 697
Berettyóújfalui Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 22 602 864,0 (kWh), A
Szerződés teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg:
Pg = 7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely
az Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának
értékelésre kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó
[Ft] 237 061 751, opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 296 502 789
Debreceni Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 12 606 267,24 (kWh), A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti), szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 126 973
758 opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 175 166 259
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 9 103 347,58 (kWh) A
Szerződés teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg:
Pg = 7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely
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az Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának
értékelésre kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó
[Ft] 97 818 514, opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 124 024 930
Jászberényi Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 2 382 186,40 (kWh), A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 29 124 767,
opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 36 156 604
Kelet-Pesti Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 7 854 031,23 (kWh), A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg:Pg = 7,7485*
HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az Eladónak
a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre kerülő
elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 81 948 476,
opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 106 066 000
Mezőkövesdi Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 10 882 572,68 (kWh), A
Szerződés teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg:
Pg = 7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely
az Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának
értékelésre kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó
[Ft] 110 992 856, opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 144 867 914
Miskolci Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 12 414 196,00 (kWh), A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 132 408
828 opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 170 268 561
Nagykanizsai Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 4 906 421,00 (kWh) A
Szerződés teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg:
Pg = 7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely
az Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának
értékelésre kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva Összesen nettó
[Ft] 51 557 377 opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 71 238 596
Soproni Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 5 232 400,91 (kWh) A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva:Összesen nettó [Ft] 56 783 548,
opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 69 728 901
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
Nyertes ajánlattevő neve: NKM Energia Zrt. Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
Adószáma: 26713111244
Ajánlattevők:
1) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Adószám: 25343502244
2) ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.
Adószám: 12928130244
3) NKM Energia Zrt. Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20 Adószáma: 26713111244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
Szegedi Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 12 596 685,00 (kWh) A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft]: 134 748
159, opcióval növelt mennyiségre kalkulálva:Összesen nettó [Ft 169 970 723
Szerencsi Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 9 444 332,00 (kWh) A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 99 222 066
opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft]125 357 519
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Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 11 033 361,80 (kWh) A
Szerződés teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg:
Pg = 7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely
az Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának
értékelésre kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó
[Ft] 121 984 505, opcióval növelt mennyiségre kalkulálva Összesen nettó [Ft] 154 313 203
Veszprémi Tankerületi Központ: Szerződött Földgázmennyiség: 12 553 768,39 (kWh) A Szerződés
teljes időszakára a Felek a földgáz termék árát a következők szerint határozzák meg: Pg =
7,7485* HUF/kWh (a földgáztermék ára, amely a Szerződés időszaka alatt állandó, és amely az
Eladónak a Szerződés megkötését jelentő közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának értékelésre
kerülő elemét is jelenti) szerződni kívánt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 129 580
785, opcióval növelt mennyiségre kalkulálva: Összesen nettó [Ft] 165 045 810
A V.2.4) és II.1.7) pontban "A szerződés/rész végleges összértéke:" az opcióval növelt nettó
összeg került megadásra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
18

2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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