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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Teljes ellátás alapú földgázellátás biztosítása

Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Postai cím:

Puskás Tivadar Utca 11

Város:

Budaörs

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU120

titkarsag@rhk.hu

Telefon:

EKRSZ_6431082
0

Nemzeti azonosítószám

+36 75519541

2040

Ország:

Magyarország

Judit
Fax:

+36 75519569

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.rhk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.rhk.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Teljes ellátás alapú földgázellátás biztosítása

EKR000257042020

2020.08.27 14:38:21

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A felhasználási helyekre vonatkozó szerződött összes mennyiség: 240.000 m3 A szerződésben meghatározott mennyiségeket az MSZ
1648:2016 számú szabvány szerint 15 oC (288,15 oK) hőmérsékleten és 101,325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ban
(hnm3), és a szerződés 2. sz. mellékletében rögzített szerződött fűtőértéken átszámolva kell értelmezni MJ-ban. A mennyiségi
kötelezettségeket a MJ-ban meghatározott értékek figyelembevételével kell teljesíteni. A mennyiség a kiíráskori állapot szerinti
átlagos fogyasztás alapján került megadásra, a tényleges felhasználás ettől eltérhet, így a Vevő a megadott mennyiségtől kötbértől
mentesen eltérhet. A Vevő a szerződött mennyiség fölött elfogyasztott felülvételezett földgáz mennyiséget szerződéses áron köteles a
Kereskedőnek megfizetni. A földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2016 sz. szabvány előírásainak a 2H jelű
gázcsoportra vonatkozóan. A földgáz fűtőértéke 34,35 MJ/gnm3. (A fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±
5 %-os sávjánál. A földgáz átadási ponton történő átadása a felhasználási helyek jellemzőinek megfelelő nyomáson történik.) A
szerződés teljes körűen tartalmazza a földgáz átadás-átvétel részletes szabályait. A nyertes ajánlattevőnek kötelezettséget kell
vállalnia a szerződésben meghatározott mennyiségű és minőségű földgáz eladására az ajánlatkérő részére, az ajánlatkérő által
megadott ütemezés szerint a szerződés 2. sz. mellékletében részletezett átadás-átvételi pontokon. A nyertes ajánlattevő minden
szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az elosztók a szerződés szerinti földgázszállítást befogadják, jóváhagyják, illetve
teljesítsék. Az ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét a nyertes ajánlattevőtől szerzi be a
szerződés időtartama alatt a szerződés 1. sz. mellékletében szereplő telephelyek vonatkozásában. Az ajánlatkérő ajánlati ár alatt a
fajlagos m3 árakat érti, amit az alábbiak szerint kell kiszámolni: Az éves kapacitás-lekötési díj (szerződés tervezet 5.2.1. pontja, Ft/év)
és az éves forgalmi díj (szerződés tervezet 5.2.2. pontja, Ft/év) összege osztva az éves mennyiséggel (120.000 m3-rel) ehhez
hozzáadva a gázdíjat (szerződés tervezet 5.1. pontja, Ft/MJ). Az így kapott fajlagos m3 árak közül a legalacsonyabb fajlagos földgáz
díjat megajánló ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

72

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1117 Budapest, Infopark Sétány 1.

25343502244

Ajánlati ár (nettó Ft/fajlagos m3): 94,949,- Ft
Az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, az
ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árat tartalmazó
érvényes ajánlatot, és ajánlata megfelel az előírt alkalmassági minimumfeltételnek (az előírt alkalmassági minimumfeltételt
megfelelően igazolta), továbbá valamennyi szükséges nyilatkozatot megtette, okiratot becsatolta, ajánlata megfelel az eljárást
megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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:
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) alapján (a legalacsonyabb ár) értékeli, mivel az ajánlatkérő igényeinek
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország
1117 Budapest, Infopark Sétány 1.

25343502244

Ajánlati ár (nettó Ft/fajlagos m3): 94,949,- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot az E2 Hungary
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő tette, az ajánlattevő a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be,
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, az
ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, ajánlata megfelel az előírt alkalmassági minimumfeltételnek (az
előírt alkalmassági minimumfeltételt megfelelően igazolták).
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2020.07.25

Lejárata:

2020.08.03

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.07.15
2020.07.24

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.11) pontjában és a VI.3.12) pont 8.) alpontjában előre jelezte, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdése
szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre tekintettel, a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem
bírált ajánlatok: NKM Energia Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.); E.ON Energiamegoldások Kft. (székhely:
1134 Budapest, Váci út 17.).
Tekintettel arra, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 2020. július 3-án úgy nyilatkozott, hogy ajánlatukat nem kívánják
fenntartani a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartamáig, ezért az Ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglaltakkal - az eljárás további részében az értékelés során az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft ajánlatát figyelmen kívül hagyta.

EKR000257042020

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2020.07.15 11:16:52

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000257042020

Indító felhasználó
CzeiningerK

