Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
Postai cím: Montevideo utca 2/c.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1037

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
"Villamos energia beszerzése az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében "Villamos energia beszerzése az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. részére"
Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. 2018. évi villamosenergia igényét teljes ellátás alapú
villamosenergia szerződés keretében szükséges biztosítani. Az ajánlatkérő a szerződés szerint 2018.
május 1. és 2018. december 31. között 3 385 000 kWh mennyiséget vesz tervezetten igénybe.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. § szerinti 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: 2018/S 052-114710
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3841/2018
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 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 Rész száma: Elnevezés: "Villamos energia beszerzése az e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére"
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
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
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) 10734441-2-06
Nettó ajánlati ár

nettó 15,98 HUF/kWh

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján hiánypótlás szükségessége nem merült fel. Az ágazatszakmai és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagok úgy nyilatkoztak, hogy az ajánlat maradéktalanul
megfelel a kiírt követelményeknek. Az ajánlat érvényes.
Az ajánlattevő ajánlatában már részlegesen becsatolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő
felszólításra benyújtandó dokumentumokat, és a Kbt. 71. § (5) bekezdés alkalmazásával önkéntesen
teljesített hiánypótlás keretében kiegészítette azokat. Ennek megfelelően az ajánlatkérőnek nem volt
szükséges kiküldenie a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítást.
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) 129367732-44
Nettó ajánlati ár

nettó 16,85 HUF/kWh

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján hiánypótlás szükségessége nem merült fel. Az ágazatszakmai és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagok úgy nyilatkoztak, hogy az ajánlat maradéktalanul
megfelel a kiírt követelményeknek. Az ajánlat érvényes.

CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) 22742933-2-44
Nettó ajánlati ár

nettó 18,99 HUF/kWh

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján hiánypótlás szükségessége nem merült fel. Az ágazatszakmai és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagok úgy nyilatkoztak, hogy az ajánlat maradéktalanul
megfelel a kiírt követelményeknek. Az ajánlat érvényes.
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 12928130-2-44
Nettó ajánlati ár

nettó 17,50 HUF/kWh

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján hiánypótlás szükségessége nem merült fel. Az ágazatszakmai és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagok úgy nyilatkoztak, hogy az ajánlat maradéktalanul
megfelel a kiírt követelményeknek. Az ajánlat érvényes.
ALTEO Energiakereskedő Zrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.) 23720448-2-41
Nettó ajánlati ár

nettó 19,99 HUF/kWh

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján hiánypótlás szükségessége nem merült fel. Az ágazatszakmai és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagok úgy nyilatkoztak, hogy az ajánlat maradéktalanul
megfelel a kiírt követelményeknek. Az ajánlat érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az értékelés részszempontjai (adott esetben A részszempontok súlyszámai
alszempontjai is)
(adott esetben az alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja, tekintettel
arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek kizárólag a műszaki leírásban szereplő áru felel meg.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) 10734441-2-06

Nettó ajánlati ár

nettó 15,98 HUF/kWh

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján hiánypótlás szükségessége nem merült fel. Az ágazatszakmai és
pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagok úgy nyilatkoztak, hogy az ajánlat maradéktalanul
megfelel a kiírt követelményeknek.
Az ajánlattevő ajánlatában már részlegesen becsatolta a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő
felszólításra benyújtandó dokumentumokat, és a Kbt. 71. § (5) bekezdés alkalmazásával önkéntesen
teljesített hiánypótlás keretében kiegészítette azokat. Ennek megfelelően az ajánlatkérőnek nem volt
szükséges kiküldenie a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítást.
Az ajánlat érvényes, és ez tartalmazza a legalacsonyabb ajánlati árat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: V.2.10) 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: 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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.)
25343502-2-44
Nettó ajánlati ár

nettó 17,40 HUF/kWh

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő
határidőben nem tett eleget, ezért az ajánlat nem felel meg a kiírt követelményeknek. Az ajánlat a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.12) 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
Kezdete: 2018. 05. 05. / Lejárata: 2018. 05. 14.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 05. 04.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 05. 04.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

