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Ö S S Z E G E Z É S  A Z  A J Á N L A T O K  E L B Í R Á L Á S Á R Ó L  
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Vezetékes földgáz szállítása az ajánlatkérő által fenntartott intézmények számára 
 
Földgáz adásvételi szerződés közbeszerzési eljárás keretében a fogyasztói csatlakozási 
pontokon – Ajánlatkérő felhasználóinak fogyasztási helyei számára – történő átvétellel a 
magyar földgázhálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a hatályos magyar szabvány 
szerinti (MSZ 1648:2000) 2/H minőségű földgáz energia beszerzésére, szabadpiaci feltételek 
szerint, 2014. július 01. 06:00 órától 2015. július 01. 06:00 óráig terjedő időszakra, teljes 
ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül. 
A szerződés tartalmazza a rendszerhasználati költségek elszámolását is. 
 
Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)  
2014.07.01. 06.00 CET - 2015.07.01. 06.00 CET időszakra összesen 832.902 gnm³ az alábbi 
bontásban: 
A dokumentációban meghatározott 20 db 20 -500 m³ /h közötti névleges mérő 
összteljesítményű fogyasztási hely (18 db alapdíjas-, + 2 db teljesítménydíjas fogyasztási 
hely), összesen 832.902 gnm³ szállítandó mennyiséggel.  
Ajánlatkérő az összes felhasználói fogyasztói hely vonatkozásában összevontan, pótdíj 
mentesen, a nyertes ajánlatban megadott mértékig (de legalább +50%-ig) eltérhet a 
szerződött földgáz mennyiségtől [5. értékelési részszempont].  
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány előírásai szerint 15 °C és 101 325 
kPa referencia körülményeken kell értelmezni gnm³-ben. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
Kbt. második része szerinti nyílt eljárás. 
 
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:--- 

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja:--- 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
Az eljárást megindító felhívás 2014. március 22. napján jelent meg az Európai Unió hivatalos 
lapjában TED 2014/S 058-096877 hirdetményszám alatt. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
Igen. 
 
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: --- 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 
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8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
3 db 
 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként): 
 
Ajánlattevő neve: Főgáz Zrt. 
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Ajánlat: 
Ajánlati alapár (szerződéses alapár, gázdíj referencia értéke): 

12,44 [USD/GJ] 
(azaz tizenkettő egész negyvennégy ezred dollár gigajouleonként) 

Rendszerhasználati (fajlagos kapacitás) jellegű díj (állandó költségek) egységára:  

1240,33 [Ft/MJ/h/év] 
(azaz egyezerkettőszáznegyven egész harminchárom század forint MJ/óránként éves szinten) 

Rendszerhasználati (elosztási alapdíj) jellegű díj (állandó költségek) egységára:  

32217,07 [Ft/ m³ /h/év] 
(azaz harminckettőezer-kettőszáztizenhét egész hét század forint m3/óránként éves szinten) 

Rendszerhasználati forgalmi jellegű díj (változó költségek) egységára  

125,18 [Ft/GJ] 
(azaz egyszázhuszonöt egész tizennyolc század forint gigajouleonként) 

Éves szerződött mennyiség tolerancia sávja  

60 % (TOP. + min. 50%) 
(azaz a megajánlott százalékos érték: ötvenegy százalék) 

 
[Ajánlattevő vonatkozásában az elektronikus árlejtés során kialakult ajánlati árat szerepelteti 
ajánlatkérő a jelen pontban.] 
 
b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként):  

Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is) 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

Ajánlati alapár (szerződéses 
alapár, gázdíj referencia 
értéke), P0  [USD/GJ] -ban 
meghatározva 

80 100 8.000 

Rendszerhasználati (fajlagos 
kapacitás) jellegű díj (állandó 
költségek) egységára 

5 100 500 
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[Ft/MJ/h/év] 

Rendszerhasználati (elosztási 
alapdíj) jellegű díj (állandó 
költségek) egységára [Ft/ m³ 
/h/év] 

5 100 500 

Rendszerhasználati forgalmi 
jellegű díj (változó költségek) 
egységára [Ft/MJ] 

10 100 1.000 

Éves szerződött mennyiség 
tolerancia sávja (TOP. + min. 
50%) 

5 100 500 

Összesen: 10.500 

 

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása:  
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám; 
2012. június 01.) alapján: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám (amely minden részszempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső 
határa: 100. 
 

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot:  
Az egyes értékelési részszempontok esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja 
szerinti fordított arányosítás, illetve a III.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. 

Az 5. értékelési részszempont esetén az Ajánlattevő legalább +50%-ot köteles vállalni. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Nyrt. 
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Az ajánlatkérő 2014. május 06. napján az eljárásban résztvevő ajánlattevőket hiánypótlásra 
hívta fel 2014. május 09. napján 10:00 órai határidővel. A Magyar Telekom Nyrt. a 
hiánypótlási határidő lejártáig hiánypótlását nem nyújtotta be, ezért ajánlata érvénytelen. 

Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Kft. 
Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

Az ajánlatkérő 2014. június 03. napján ajánlatkérő 2014. június 5. napja 16:00 órai 
határidővel ajánlattevőktől indokolást kért. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. a 
rendelkezésre álló határidőig indokolását nem nyújtotta be, így ajánlata a Kbt. 74. § (2) bek.-
ének a) pontja értelmében érvénytelen. 
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11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő neve: Főgáz Zrt. 
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Ajánlat: 
Ajánlati alapár (szerződéses alapár, gázdíj referencia értéke): 

12,44 [USD/GJ] 
(azaz tizenkettő egész negyvennégy ezred dollár gigajouleonként) 

Rendszerhasználati (fajlagos kapacitás) jellegű díj (állandó költségek) egységára:  

1240,33 [Ft/MJ/h/év] 
(azaz egyezerkettőszáznegyven egész harminchárom század forint MJ/óránként éves szinten) 

Rendszerhasználati (elosztási alapdíj) jellegű díj (állandó költségek) egységára:  

32217,07 [Ft/ m³ /h/év] 
(azaz harminckettőezer-kettőszáztizenhét egész hét század forint m3/óránként éves szinten) 

Rendszerhasználati forgalmi jellegű díj (változó költségek) egységára  

125,18 [Ft/GJ] 
(azaz egyszázhuszonöt egész tizennyolc század forint gigajouleonként) 

Éves szerződött mennyiség tolerancia sávja  

60 % (TOP. + min. 50%) 
(azaz a megajánlott százalékos érték: ötvenegy százalék) 

[Ajánlattevő vonatkozásában az elektronikus árlejtés során kialakult ajánlati árat szerepelteti 
ajánlatkérő a jelen pontban.] 

A Főgáz Zrt. ajánlattevő mindenben eleget tett a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak, valamint egyben az egyetlen érvényes ajánlat 
is. 
 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

 

12.  A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:--- 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 
14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 

támaszkodik:--- 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--- 
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 
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15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2014.06.18. 

 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2014.06.28. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
2014.06.17. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 
2014.06.17. 
 

18. Az összegezés módosításának indoka: --- 

19. Az összegezés módosításának időpontja: --- 

20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 
21. Az összegezés javításának indoka: --- 

22. Az összegezés javításának időpontja: --- 

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

24.Egyéb információk: --- 
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