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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Vezetékes földgáz energia beszerzése 2020

Ajánlatkérő
neve:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Postai cím:

Columbus Utca 17-23.

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Széllné Kuti

Kapcsolattartó személy:
kuti.marta@mbfsz.gov.hu

Telefon:

EKRSZ_
18042807

Nemzeti azonosítószám

1145

Ország:

Magyarország

Márta

+36 13731826

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
89673506

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mbfsz.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím:

Szillágyi Dezső Tér 1. 2. emelet 1.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Gömöri

mbfsz@onmerit.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1011

Ország:

Magyarország

Ákos
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR000013552020

www.mbfsz.gov.hu

2020.03.19 18:51:39

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Vezetékes földgáz energia beszerzése 2020

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a szerződés megkötésétől számított 12 hónapos időszakra vonatkozóan, teljes ellátás
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 252.858 gnm3 (8.733GJ) mennyiségű földgáz energia beszerzése
céljából.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. Rész, XVII. fejezet.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt 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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.01.17
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

A beérkezett ajánlatok száma:

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 24765648244
17.
Nettó ajánlati összár (HUF) 20.491.722,- Ft Indoklás: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a szerződés
teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 17.

24765648244

Nettó ajánlati összár (HUF) 20 491 722,- Ft A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság nyújtotta be. Az ajánlat megfelelőségének indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és egyben alkalmas a
szerződés teljesítésére tekintettel arra, hogy az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. Az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.03.20

Kezdete:

Lejárata:

2020.03.30

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.03.19
2020.03.19

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
1) Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, amelyre tekintettel az alábbi ajánlattevők tekintetében az ajánlatot nem
bírálta. -Ajánlattevő neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1131 Budapest Babér Utca 1-5.
Adószáma: 23720448-2-41 Nettó ajánlati összár (HUF): 24 763 844,- Ft -Ajánlattevő neve: NKM Energia Zrt. Székhelye: 1081
Budapest II. János Pál pápa tér 20. Adószáma: 26713111-2-44 Nettó ajánlati összár (HUF): 23 186 520,- Ft -Ajánlattevő neve:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74. Adószáma: 12928130-2-44
Nettó ajánlati összár (HUF): 31 238 432,- Ft

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Agomori
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