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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. március 18-án hozott – 

 

86/2021. (III. 18.) határozata 

a villamosenergia beszerzésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 

hatáskörét magához vonva - a „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú 

villamos energia beszerzése” elnevezéssel 2021. február 22. napján megjelent 

2951/2021 ajánlati felhívással indított EKR000169402021 azonosítójú, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik 

Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

lefolytatott nyílt eljárásban – Dombóvár Város Polgármesterének a vészhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 28/2021. (II. 9.) határozatával 

jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja a megjelölt részek tekintetében: 

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

1141 Budapest, Mogyoródi út 168. 

1. rész 

E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

1134 Budapest, Váci út 17. 

2. rész 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, továbbá 

a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. § (1)-(2) 

bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem 

áll fenn. 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerinti 

értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

 



Ajánlati rész  1. helyezett 

1. rész: 

Kommunális 

felhasználási 

helyek 

Ajánlattevő JAS Budapest Kereskedelmi és 

Szolgáltató Zrt. 

1141 Budapest, Mogyoródi út 168. 
Nettó ajánlati 

egységár (Ft/kWh) 
23,35 

2. rész: 

Közvilágítási 

felhasználási 

hely 

Ajánlattevő E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

1134 Budapest, Váci út 17. 
Nettó ajánlati 

egységár (Ft/kWh) 
19,83 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. március 18. 
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polgármester 
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jegyző 
 


