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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)
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Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 69311448Fax: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

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Villamosenergia beszerzése 2022Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001196272021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

24257017202

Budapesti országút Út 1.

Mohács HU231 7700

Domokos István

domokos.istvan@baranyaviz.hu +36 302044286

http://baranyaviz.hu/

Bőhl Attila e.v. 60948814222

Eszék Utca 33.

Pécs HU231 7632

Bőhl Attila

bohl.attila@gmail.com

http://baranyaviz.hu/



EKR001196272021V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

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

196A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 196-511860A 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

Villamos energia vásárlásra árubeszerzés 2022. évben 2022.01.01 00:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET közötti időszakban. 
Beszerzés mennyisége összesen: 9.138.827 kWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba 
opcionálisan 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Villamosenergia beszerzése 2022

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

XV. FEJEZET Nyílt eljárás

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő pontos neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
Ajánlattevő székhelye/címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Ajánlattevő adószáma: 26713111-2-44 
Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege - energiadíj Ft/kWh-ban meghatározva): 50,38 
Indoklás. Ajánlattevő ajánlata minden feltételnek megfelelt. Ajánlattevő adta a legkedvezőbb ajánlatot.

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

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)

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. 
 
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legalacsonyabbat preferálja. 

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:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő pontos neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
Ajánlattevő székhelye/címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Ajánlattevő adószáma: 26713111-2-44 
Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege - energiadíj Ft/kWh-ban meghatározva): 50,38 
Indoklás. Ajánlattevő ajánlata minden feltételnek megfelelt.

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

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlattevő hiánypótlásban az alábbiakat írta elő: 
1. Ajánlattevő nem csatolta az AD részét képező ajánlattevői nyilatkozatot. (Iratminták.docx) Kérem pótolja!  
2. Ajánlattevő nem csatolta a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában előírt P/1. alkalmassági feltétel igazolásának 
dokumentumait. Kérem pótolja! 
3. Ajánlattevő nem csatolta a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában előírt P/2. alkalmassági feltétel igazolásának 
dokumentumait. Kérem pótolja! 
4. Ajánlattevő nem csatolta a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában előírt M/1. alkalmassági feltétel 
igazolásának dokumentumait. Kérem pótolja! 
Ajánlatkérő hiánypótlásra szólította fel az Ajánlattevőt, azonban a hiánypótlásban sem pótolta a fenti hiányosságokat.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
● Kbt. 74.§ (1) bekezdés: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya 
alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be A Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont: az ajánlatkérő megfelelően 
bizonyítani tudja, hogy az elmúlt három évben jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét súlyosan megszegte vagy 
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet által lefektetett szakmai etikai szabályokat súlyosan megsértő cselekedetet 
követett el, és az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése 
vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető;

Érvénytelenítés jogcíme:

23720448241ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1033 Budapest, 
Kórház Utca 6-12.

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

MVM Ügyfélkapcsolati Kft., 26332392-2-44
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2021.12.16Lejárata:2021.12.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2021.12.06

2021.12.06
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