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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második részében a képviselő ajánlatkérő:  

I.1)Név és címek 

Hivatalos név: Szentendre Város Önkormányzat 

Nemzeti azonosító szám: 15731292213 

Postai cím: Városház Tér 3 

Város: Szentendre 

NUTS-kód: HU120 Pest 

Postai irányítószám: 2000 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt 

E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 

Telefon: +36 302010302 

Fax: +36 26816144 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szentendre.hu 

Az ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság 

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások 

Többi – képviselt - ajánlatkérők: 

I.1)Név és címek 

Hivatalos név: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

Nemzeti azonosító szám: 15440189213 

Postai cím: Pátriárka Utca 7 

Város: Szentendre 

NUTS-kód: HU120 Pest 

Postai irányítószám: 2000 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt 

E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 

Telefon: +36 302010302 

Fax: +36 26816144 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://hbpmk.hu/ 

I.1)Név és címek 

Hivatalos név: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

Nemzeti azonosító szám: 15395333113 

Postai cím: Kanonok Utca 1. 

Város: Szentendre 

NUTS-kód: HU120 Pest 

Postai irányítószám: 2000 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt 

E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 

Telefon: +36 302010302 

Fax: +36 26816144 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: https://szei.szentendre.hu/ 

I.1)Név és címek 

Hivatalos név: Ferenczy Múzeumi Centrum 

Nemzeti azonosító szám: 15440196213 

Postai cím: Fő Tér 2-5. 

Város: Szentendre 

NUTS-kód: HU120 Pest 
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Postai irányítószám: 2000 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt 

E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 

Telefon: +36 302010302 

Fax: +36 26816144 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.muzeumicentrum.hu/ 

I.1)Név és címek 

Hivatalos név: Szentendre Városi Óvodák 

Nemzeti azonosító szám: 16793215213 

Postai cím: Pannónia Út 3. 

Város: Szentendre 

NUTS-kód: HU120 Pest 

Postai irányítószám: 2000 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt 

E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 

Telefon: +36 302010302 

Fax: +36 26816144 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: https://szentendreiovodak.hu/ 

I.1)Név és címek 

Hivatalos név: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

Nemzeti azonosító szám: 15395364213 

Postai cím: Városház Tér 3 

Város: Szentendre 

NUTS-kód: HU120 Pest 

Postai irányítószám: 2000 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt 

E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 

Telefon: +36 302010302 

Fax: +36 26816144 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szentendre.hu 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szentendre villamos energia beszerzés 2023. 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Villamos energia beszerzése – 2023.01.01. 00:00 - 2023.12.31. 24:00 

időtartamra, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén. 

85 db fogyasztási hely, összesen 1 690 855 kWh/év 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós nyílt keretmegállapodásos 

 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
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 243-601099 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
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Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2022/11/21 (éééé/hh/nn) 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
2 

 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:  

 V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 

 A szerződés száma: [ ] Rész száma:
2

 [ ] Elnevezés: Szentendre villamos energia beszerzés 2023. 

 Az eljárás eredményes volt x igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2 

 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
2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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:
2 

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: 3 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

Cég neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Székhely: 1081 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 20. 

Számszerűsíthető adatok 

„S” a Kereskedő által a versenyújranyitás során vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh] 0,01 

Az alkalmasság vizsgálatára a jelen verseny újranyitásban nem került sor. 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2

  

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 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:
2 

 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:
2 

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

 V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Cég neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Székhely: 1081 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 20. 

Számszerűsíthető adatok 

„S” a Kereskedő által a versenyújranyitás során vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh] 0,01 

A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

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

kiválasztásának indokai:
2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 x igen O nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek 

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:
2 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: MVM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 

20., adószám: 26332392-2-44)
 

 V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

 V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
2 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:
2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

Nincs szerződéskötési moratórium. 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022/11/30 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022/11/30 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
2 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk: A Kbt. 105. § (6) bekezdés alapján az alábbi ajánlatok bírálatára nem került sor: 

Cég neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (volt ELMŰ-ÉMÁSZ Kft.) 

Székhely: 1134 Budapest XIII. kerület Váci út 17. 

Számszerűsíthető adatok 

„S” a Kereskedő által a versenyújranyitás során vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh] 19,29 

Cég neve: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2000 Szentendre Szmolnyica sétány 6/5. 

Számszerűsíthető adatok 

„S” a Kereskedő által a versenyújranyitás során vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh] 19,50  

  

 


