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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Villamosenergia beszerzés_2021Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000169402021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Dombóvár Város Önkormányzata 15733555217

Szabadság Utca 18

Dombóvár HU233 7200

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Igen

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézmény

15415840217

Kinizsi Utca 37 1971/1

Dombóvár HU233 7200

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 303652125Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 15418623217

Bezerédj Utca 14 1306/A

Dombóvár HU233 7200

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem

Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény

15418197117

Hunyadi Tér 25 1294/7

Dombóvár HU233 7200

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 15812223217

Szabadság Utca 18

Dombóvár HU233 7200

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem

Bakó Ügyvédi Iroda 18874493217

Petőfi Utca 12.

Tamási HU233 7090

Bakó Zoltán

bakougyvediiroda@gmail.com
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

36A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése, összesen 639.657 kWh éves mennyiségben, az alábbi 
bontásban:  
1. rész: Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia 
beszerzés összesen: 184.580 kWh mennyiségben. 
A szerződéskötők a szerződött mennyiségtől eltérhetnek a szerződéses időszak alatt + 30 %-kal.  
2. rész: Dombóvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helye tekintetében összesen 455.077 kWh  
A szerződéskötő a szerződött mennyiségtől eltérhet a szerződéses időszak alatt + 30 %-kal. 
 
A mennyiség az elosztói engedélyestől kapott éves mennyiségi adatok alapján került megadásra. A fogyasztási helyek jellemzőit és 
tervezett éves fogyasztási adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Villamosenergia beszerzés_2021

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 

22742933244CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2000 
Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168., 
adószám: 12936773-2-44) tekintetében végezte el a bírálatot, így az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. 
János Pál pápa tér 20., adószám: 26713111-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-
ban foglalt bírálati cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására.  
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 23,7601

26713111244MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168., 
adószám: 12936773-2-44) tekintetében végezte el a bírálatot, így az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 
17., adószám: 24765648-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati 
cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására.  
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 23,47

24765648244E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 
17.

Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, 
dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. 
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 23,35

12936773244JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1141 Budapest, Mogyoródi Út 168

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Kommunális felhasználási helyekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168., 
adószám: 12936773-2-44) tekintetében végezte el a bírálatot, így az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci 
út 72-74., adószám: 12928130-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt 
bírálati cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására.  
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 24,02

12928130244ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, 
Váci út 72-74.

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168., 
adószám: 12936773-2-44) tekintetében végezte el a bírálatot, így az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 
Budapest, Infopark sétány 1., adószám: 25343502-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a 
Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására.  
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 23,97

25343502244E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1117 Budapest, Infopark Sétány 1.

sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168., 
adószám: 12936773-2-44) tekintetében végezte el a bírálatot, így a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica 
sétány 6/5., adószám: 22742933-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt 
bírálati cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására.  
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 23,79
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Közvilágítási felhasználási helyRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 23,35  
Az Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes és alkalmas ajánlatot.

12936773244JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1141 Budapest, Mogyoródi Út 168

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

Igen
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El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 

12936773244JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1141 Budapest, Mogyoródi Út 168

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 24765648-2-44) 
tekintetében végezte el a bírálatot, így az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 
12928130-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati 
cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására. 
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 21,13

12928130244ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, 
Váci út 72-74.

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 24765648-2-44) 
tekintetében végezte el a bírálatot, így a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5., adószám: 
22742933-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati 
cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására. 
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 21,05

22742933244CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2000 
Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 24765648-2-44) 
tekintetében végezte el a bírálatot, így az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 
1., adószám: 25343502-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati 
cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására. 
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 20,89

25343502244E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1117 Budapest, Infopark Sétány 1.

El nem bírált ajánlat: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 24765648-2-44) 
tekintetében végezte el a bírálatot, így az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., 
adószám: 26713111-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati 
cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására. 
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 20,3801

26713111244MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, 
dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. 
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 19,83

24765648244E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 
17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

6A beérkezett ajánlatok száma:
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 19,83  
Az Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes és alkalmas ajánlatot.

24765648244E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 17.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

Szöveges értékelés:

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 24765648-2-44) 
tekintetében végezte el a bírálatot, így a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168., 
adószám: 12936773-2-44) ajánlattevő által benyújtott ajánlat vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati 
cselekményekre és az ajánlat érvényességének megállapítására.  
A bírálat alá nem vont ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
Nettó ajánlat egységár (Ft/kWh): 22,25
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.03.29Lejárata:2021.03.19Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2021.03.18

2021.03.18
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