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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14524143Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:17951/2020  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:2020/S 194-468926  TED azonosító:

Budapest Főváros XIII. Kerületi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Budapest XIII. kerület - földgáz energiaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000532282020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat EKRSZ_7254761
0

Béke Tér 1.

Budapest HU110 1139

Bácsi Zoltán

bacsizoltan@bp13.hu +36 13403575

www.bp13.hu

Igen

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. EKRSZ_9993970
6

Béke Utca 65.

Budapest HU110 1131
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A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 18776275Fax:+36 703145879Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14524143Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14524143Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 18776275Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Kormos Tímea

kormostimea@kozszolgaltato.
bp13.hu

+36 14503162

www.kozszolgaltato.bp13.hu

Nem

Bp.Főv.XIII.Ker.Önk.Egyesített Óvoda EKRSZ_4399028
3

Angyalföldi Út 1

Budapest HU110 1134

Bácsi Zoltán

bacsizoltan@bp13.hu +36 13403575

www.bp13.hu

Nem

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri 
Hivatal

EKRSZ_1662391
4

Béke Tér 1.

Budapest HU110 1139

Bácsi Zoltán

bacsizoltan@bp13.hu +36 13403575

www.bp13.hu

Nem

Sourcing Hungary Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_9392472
4

Madarász Viktor Utca 47-49.

Budapest HU110 1138

Bárczi Péter

pbarczi@sourcing.hu

www.sourcing.hu
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Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉSEII.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

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

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

09123000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

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

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés
Igen

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Egyéb tevékenység:

Általános közigazgatás

Budapest XIII. kerület - földgáz energia

EKR000532282020

Árubeszerzés

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2020.10.01. 06:00 CET - 2022.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, 
teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.

113 110 392
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NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2020.10.01. 06:00 CET – 2022.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, 
teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 965.889 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése 
céljából.  
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész. 
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni 
gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). 
 
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (jövedéki adót, 
MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.  
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független rendszerhasználati díjat, 
valamint a forgalmi díjat. 
 
Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az ajánlati dokumentáció 5. számú 
melléklete szerint). 
 
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként 
konkrétan meghatározott 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 meghatározott és 
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja: BudapestA teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09123000-7

Nem

Nem

Igen

Igen

Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész, melyet 
ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint 
felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

Nem
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II. János Pál pápa Tér 20Egyéb cím adatok(közterület 

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1081Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_1036600
0

Nemzeti azonosítószámNKM Energia Zrt.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.09.28V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉSEElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

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

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2020/S 123-301188

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

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

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen
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Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Érvénytelen ajánlat: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország (székhely: 1131 Budapest, Babér 
utca 1-5., adószám: 23720448241). Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem nyújtott be 
hiánypótlást az árlejtést követő kalkulációs tábla vonatkozásában, így nem támasztotta alá az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlati 
árát. 
 
Érvényes ajánlatot tevők: 
NKM Energia Zrt., Magyarország (1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20., adószám: 26713111-2-44) 
E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország (1134 Budapest, Váci út., adószám: 13322142241 
út. 17.) 
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (adószám: 25343502244 
székhely: Magyarország 1117 Budapest, Infopark Sétány 1.) 
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., (székhely: Magyarország 1141 Budapest, Mogyoródi út 168., adószám: 12936773-2-44)

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

113 110 392A szerződés/rész végleges összértéke:

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

159 371 630A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

NemA nyertes ajánlattevő kkv:26713111244A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14771225Fax:www.nemzetikozmuvek.huInternetcím:

+36 207780931Telefon:boksay.katalin@nkm.energyE-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

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

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

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

(A rendszer automatikusan tölti)2020.09.29

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Kbt. 148. § szerint.
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