
Tárgy: Értesítés a hírdetmény állapotáról (h.ikt.szám:18397/2017)

Feladó: KH Hirdetmény-kezelési Főosztály <hirdetmeny@kt.hu>

Dátum: 2017.12.14. 16:26

Címze�: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata <palyref2@kaposvar.hu>

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy az Interneten felado> hiánypótlásra vonatkozó hirdetményét rögzíte>ük.

A hirdetmény legfontosabb adatait és a hirdetmény teljes tartalmát a csatolt fájlok tartalmazzák.

Tisztele>el:

Hirdetmény-kezelési Főosztály

adatlap.html

Ajánlatkérő

Szervezet:
Kaposvár Megyei Jogú

Város Önkormányzata

Címze>: DR MACH TAMÁS

Cím: Kossuth tér 1.

Ir.szám: 7400

Város/Község: Kaposvár

Ország: Magyarország

Telefon: 06-82-501-501

Telefax: +36 82501586

E-mail: palyref2@kaposvar.hu

Internet cím(URL): www.kaposvar.hu

Hirdetmény Opusa

(Közösségi)

Állapota

HP vissza

Iktatási időpont Iktatási szám

2017.12.12 18397/2017

Befizetések

Dátum Befizető Mód Összeg

2017.12.12 Megbizo> Átutalás 100000.0

Terjedelem Árazás

Egységár : 100000  

Oldalszám: 1.0  Ára 100000.0  

Hirdetmény rövid tartalma

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Villamos energia

beszerzés

Megjegyzés

+befiz.bankban.12.12.-én.

E� rtesıt́és	a	hı́rdetmény	állapotáról	(h.ikt.szám:18397/2017) mailbox:///C:/Users/machtamas/AppData/Roaming/Thunderbi...

1	/	16 2017.12.15.	9:14



hird_18397_2017.html

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító

számmal rendelkezik:

AK03639

b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinO

önkéntes, vagy szerződésben vállalt köteleze>ség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Egyéb ajánlatkérők:

Megnevezés Azonosító Jogi besorolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala AK03641 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Kaposvári Petőfi Sándor KözponO Óvoda AK21998 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Együd Árpád Kulturális Központ AK19149 Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont

Kaposvári Rét utcai KözponO Óvoda AK21999 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky utcai KözponO Óvoda AK21995 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Kaposvári FesteOcs Karolina KözponO Óvoda AK21996 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Kaposvári Tar Csatár KözponO Óvoda AK22000 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Kaposvári Nemzetőr sori KözponO Óvoda AK21997 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Kaposvári Szociális Központ AK25076 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Kaposvári Sportközpont és SporOskola AK22001 Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága AK03642 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár AK05017 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum AK21636 Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont

Csiky gergely Színház Közhasznú Nonprofit kY. AK19077 Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság AK21133 Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinO eljárást alkalmazza:

Kbt. második rész

d) az ado> közbeszerzés forintban kifejeze> becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:

1. rész: ne�ó 45.272.184 HUF (meghosszabbítás esetén további ne�ó 7.545.361 HUF); 2. rész: ne�ó 39.507.997 HUF

(meghosszabbítás esetén további ne�ó 6.615.925 HUF); Összesen: ne�ó 84.780.181 HUF (meghosszabbítás esetén ne�ó

94.527.098 HUF)

e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő hiánypótlást kezdeményezi

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a

körülményt is:
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Kötelező

g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését

kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

-

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:

2017.12.14

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény

ellenőrzését:

-

j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy

mentességre jogosult, ennek közlését:

-

Egyéb közlemény:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

NemzeO azonosítószám:

AK03639

Postai cím:

Kossuth tér 1.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

Magyarország

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501501

E-mail:

palyref2@kaposvar.hu

Fax:

+36 82501586

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL) www.kaposvar.hu

Hivatalos név:

Együd Árpád Kulturális Központ

NemzeO azonosítószám:

AK19149

Postai cím:

Nagy Imre tér 2

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU
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Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 825 01580

E-mail:

energia @kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

NemzeO azonosítószám:

AK03641

Postai cím:

Kossuth tér tér 1.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 825 01580

E-mail:

energia @kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Petőfi Sándor KözponO Óvoda

NemzeO azonosítószám:

AK21998

Postai cím:

Petőfi Sándor utca 20.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 825 01580

E-mail:

energia @kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Rét utcai KözponO Óvoda

NemzeO azonosítószám:

AK21999

Postai cím:

Rét utca 4.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia @kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky utcai KözponO Óvoda

NemzeO azonosítószám:

AK21995

Postai cím:

Bajcsy-Zsilinszky utca 20.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580
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E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári FesteOcs Karolina KözponO Óvoda

NemzeO azonosítószám:

AK21996

Postai cím:

Toponári utca 49.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia @kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Tar Csatár KözponO Óvoda

NemzeO azonosítószám:

AK22000

Postai cím:

Pécsi utca 1 .

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Nemzetőr sori KözponO Óvoda

NemzeO azonosítószám:

AK21997

Postai cím:

Nemzetőr sor 3.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

NemzeO azonosítószám:

AK21133

Postai cím:

48-as IZúság u. 58-68.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275
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Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Szociális Központ

NemzeO azonosítószám:

AK25076

Postai cím:

Béke utca 47

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvári Sportközpont és SporOskola

NemzeO azonosítószám:

AK22001

Postai cím:

Arany János utca 97.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága

NemzeO azonosítószám:

AK03642

Postai cím:

Noszlopy G . u. utca 12.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

NemzeO azonosítószám:

AK05017

Postai cím:

Csokonai u. Utca 4.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275
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Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

NemzeO azonosítószám:

AK21636

Postai cím:

Fő utca 10

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

Hivatalos név:

Csiky gergely Színház Közhasznú Nonprofit kY.

NemzeO azonosítószám:

AK19077

Postai cím:

Rákóczi tér 1.

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

7400

Ország:

HU

Kapcsola>artó személy:

Bognár István

Telefon:

+36 82501580

E-mail:

energia@kaposvar.hu

Fax:

+36 18776275

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) h>p://www.kaposvar.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeO közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést közponO beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő ]pusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeO vagy szövetségi hatóság, valamint

regionális vagy helyi részlegeik

( ) NemzeO vagy szövetségi iroda/hivatal

(x) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

( ) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy

nemzetközi szervezet

( ) Egyéb ]pus:

I.5) Fő tevékenység

(x) Általános közszolgáltatások ( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
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( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

( ) Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Villamos energia beszerzése Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (ado	 esetben)

Fő tárgy 09310000-5

II.1.3) A szerződés ]pusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a

2018.01.01 00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET közö^ időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés

keretében.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll (x) igen ( ) nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 94527098 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából

kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe ve> legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást

tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, ado> esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő

szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás 1

II.2.1) Elnevezés: 2 Villamos energia beszerzés Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (ado	 esetben)

Fő tárgy 09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HUZZ A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2018.01.01 00:00 CET -

2018.12.31. 24:00 CET közö^ időszakban, 1.630.549 kWh mennyiségben.

Az ajánlatkérő a megado> mennyiségtől pozi]v irányba 50 %-kal pótdíjmen tesen eltérhet, mint opcionális rész.
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Az ajánlatkérő felhívja az ajánla>evők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1)

bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az

ajánlatkérő a Magyar EnergeOkai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Az ajánlaO ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági

díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közve]te> szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlaO ár nem tartalmazza a rendszerhasználaO díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meg határozo> pénzeszközöket,

az jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat,

járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározo>, megújuló

energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli

Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának

költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinO értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként

konkrétan meghatározo> minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag

legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban

meghatározo> és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[ ] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám: 21

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók (x) igen ( ) nem

Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: AjánlaO felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozi]v irányba 50 %-kal

pótdíjmentesen eltérhet,

mint opciónális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeO körülmények alakulásának

figyelembevételével szükség szerint felhasználhat.

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozo> projek>el és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés: 2 KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (ado	 esetben)

Fő tárgy 09310000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2018.01.01 00:00 CET - 2018.12.31.

24:00 CET közö^ időszakban, 1.880.859 kWh mennyiségben.

Az ajánlatkérő a megado> mennyiségtől pozi]v irányba 50 %- kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánla>evők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1)

bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az

ajánlatkérő a Magyar EnergeOkai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Az ajánlaO ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határke resztezési díjat, a mérlegkör tagsági

díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közve]te> szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlaO ár nem tartalmazza a rendszerhasználaO díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meg határozo> pénzeszközöket,

az jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat,

járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározo>, megújuló

energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli

Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának
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költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinO értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként

konkrétan meghatározo> minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag

legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban

meghatározo> és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[ ] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám: 21

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók (x) igen ( ) nem

Opciók ismertetése: AjánlaO felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozi]v irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet,

mint opciónális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeO körülmények alakulásának

figyelembevételével szükség szerint felhasználhat.

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozo> projek>el és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsíto> eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsíto> eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsíto> eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább

felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[x] Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

IV.2) Adminisztra]v információk

IV.2.1) Az ado> eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 185 - 378507

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzéte> előzetes tájékoztató; AjánlaO/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes

átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenO ajánlaO/részvételi felhívásban közzéte> dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzéte> eljárást megindító felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenO előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Általános felhasználású villamos energia beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkeze> be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasíto>ák

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősíte>ék)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/12/04 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkeze> ajánlatok száma: 3

Kkv-któl érkeze> ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizo>sági ajánlásban meghatározo>ak szerint)

Más EU-tagállamok ajánla>evőitől érkeze> ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánla>evőitől érkeze> ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkeze> ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem
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V.2.3) A nyertes ajánla>evő neve és címe 1

Hivatalos név:

MVM Partner Zrt.
NemzeO azonosítószám:

Postai cím:

Szentendrei út 207-209

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1031

Ország:

HU

E-mail:

kozbeszerzesek@mvmp.hu

Telefon:

+36 205882388

Internetcímek: (URL)
Fax:

+36 12020591

A nyertes ajánla>evő kkv ( ) igen (x) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredeOleg becsült összértéke: 2 48337612

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára

vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 48337612

vagy

A figyelembe ve> legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe ve> legmagasabb ellenszolgáltatást

tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó

szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, ado> esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e

tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósíto> részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 2 Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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( ) Nem érkeze> be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasíto>ák

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősíte>ék)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/12/04 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkeze> ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkeze> ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizo>sági ajánlásban meghatározo>ak szerint)

Más EU-tagállamok ajánla>evőitől érkeze> ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánla>evőitől érkeze> ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkeze> ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánla>evő neve és címe 1

Hivatalos név:

MVM Partner Zrt.
NemzeO azonosítószám:

Postai cím:

Szentendrei út 207-209

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1031

Ország:

HU

E-mail:

kozbeszerzesek@mvmp.hu

Telefon:

+36 205882388

Internetcímek: (URL)
Fax:

+3612020591

A nyertes ajánla>evő kkv ( ) igen (x) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredeOleg becsült összértéke: 2 46189486

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára

vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 46189486

vagy

A figyelembe ve> legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe ve> legmagasabb ellenszolgáltatást

tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó

szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, ado> esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e

tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósíto> részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 2

1. A nyertes ajánla>evő gazdasági társaság nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

egyik részteljesítés vonatkozásában sem.

2. Az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők első részteljesítés vonatkozásában:

E.ON Energiakereskedelmi KY. (1134 Budapest, Váci út 17. szám) Adószám: 24765648244

ELMŰ - ÉMÁSZ Energiakereskedő KY. (1132 Budapest, Váci út 7274. szám) Adószám:12928130244

MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. szám) Adószám: 12898019244

3. Az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők második részteljesítés vonatkozásában:

E.ON Energiakereskedelmi KY. (1134 Budapest, Váci út 17. szám) Adószám: 24765648244

ELMŰ - ÉMÁSZ Energiakereskedő KY. (1132 Budapest, Váci út 7274. szám) Adószám:12928130244

MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. szám) Adószám: 12898019244

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168. szám) Adószám: 12936773-2-44

VI.4) JogorvoslaO eljárás

VI.4.1) A jogorvoslaO eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizo>ság

Postai cím:

Riadó u. 5.

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország:

HU

E-mail:

dontobizo>sag@kt.hu

Telefon:

+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

Hivatalos név:

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: Ország:

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax:

VI.4.3) JogorvoslaO kérelmek benyújtása

A jogorvoslaO kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
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VI.4.4) A jogorvoslaO kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizo>ság

Postai cím:

Riadó u. 5.

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország:

HU

E-mail:

dontobizo>sag@kt.hu

Telefon:

+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
Fax:

+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinO számban ismételje meg

2 ado> esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helye> a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helye> a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálaO szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet

Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés

indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

( ) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

( ) nyílt eljárás

( ) meghívásos eljárás

[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleO, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapíto>

feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározo> gazdasági szereplő képes teljesíteni a

következő okok mia>:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeO előadás létrehozása vagy megvásárlása
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( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiválto> rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapíto> szigorú

feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapíto> szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az

irányelvben megállapíto> szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] TervpályázaO eljárás szabályai alapján a nyertes ajánla>evőnek vagy a nyertes ajánla>evők valamelyikének odaítélendő

szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyze> és beszerze> áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek melle> történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleO tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeO eljárás során történő

értékesítés keretében

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés

egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - ado> esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével

egyértelműen és áiogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes

közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Mellékletek:

adatlap.html 8,8 KB

hird_18397_2017.html 224 KB
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