ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000646822019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Közbeszerzés
tárgya:

Villamos energia beszerzése 2020.01.01-2020.12.31.

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

HU120

NUTS-kód:

E-mail:

kozbeszerzes@rhk.hu

Telefon:

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
Villamos energia beszerzése 2020.01.01-2020.12.31.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000646822019

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:

EKRSZ_
64310820

Nemzeti azonosítószám

+36 75519541

2040

Ország:

Magyarország

Judit
Fax:

+36 75519569

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
"Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2020.01.01. – 2020.12.31."
Mennyiségek: A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) 2020. évi villamos energia beszerzése 3 telephelyre és 3 monitoring
állomásra. -7031 Paks, Hrsz: 8803/2. -7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4. - 7165 Mórágy, Hrsz. 539. - 7163 Mőcsény, Hrsz. 448. - 2166
Püspökszilágy, Hrsz.: 043/2. - 7164 Bátaapáti, Hrsz. 405. A 2020.01.01. 00.00 óra és 2020.12.31. 24.00 óra között időszakra
vonatkozóan Összesen: 2.480.000 kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + (plusz) 30 % -kal eltérhet (opció) pótdíj mentesen.
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet a szerződés időtartama
alatt. Az opcionális rész a szerződés időtartama alatt a fogyasztási helyek igénye szerint bármikor, akár több részletben is lehívható, és
ellenértéke az adott havi számlában kerül elszámolásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második Rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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:

2019/S 115-281778

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

116

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:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

EKR000646822019

Igen

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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

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

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.

12928130244

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci
út 72-74. Ajánlattevő adószáma: 12928130-2-44 A szerződéses egységár (nettó Ft / kWh): 23,09 Ft / kWh Ajánlattevő ajánlata
érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,
valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok hatálya alatt nem áll, szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlattevő.

NKM Energia Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

26713111242

Ajánlattevő neve: NKM Energia Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 2. Ajánlattevő adószáma:
26713111-2-44 A szerződéses egységár (nettó Ft / kWh): 24,91 Ft / kWh Ajánlattevő ajánlata érvényes, ugyanis az minden
nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok
hatálya alatt nem áll, szerződés teljesítésére előzetesen alkalmas, érvényes ajánlattevő.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

NKM Energia Zrt.
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:

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:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.

12928130244

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci
út 72-74. Ajánlattevő adószáma: 12928130-2-44 A szerződéses egységár (nettó Ft / kWh): 23,09 Ft / kWh Ajánlattevő ajánlata
érvényes, és a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette, mely a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is
megfelelő.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR000646822019

Nem

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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
NKM Energia Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

26713111242

Ajánlattevő neve: NKM Energia Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 2. Ajánlattevő adószáma:
26713111-2-44 A szerződéses egységár (nettó Ft / kWh): 24,91 Ft / kWh Ajánlattevő ajánlata érvényes, ugyanis az minden
nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok
hatálya alatt nem áll, szerződés teljesítésére előzetesen alkalmas, érvényes ajánlattevő.
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

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

25343502244

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a
hiánypótlási határidő lejártáig nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben foglaltakat, így a Kbt. 71. § (
10) bekezdése alapján kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során, amely nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő
az EKR rendszerben rendszeresített űrlapon benyújtotta az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot , melynek
tartalmával kapcsolatban az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra: a) az EEKD II. rész B) pontjában K.R.J. képviselő
vonatkozásában a megjelölt beosztás (ld. Beosztás/milyen minőségben jár el rovatot) nem egyezik a cégnyilvántartásban
foglaltakkal (vezérigazgató helyett igazgatósági tag) b) az EEKD II. rész B) pontjában T.P. képviselő vonatkozásában a megjelölt
beosztás (ld. Beosztás/milyen minőségben jár el rovatot) nem egyezik a cégnyilvántartásban foglaltakkal (pénzügyi igazgató
helyett igazgatósági tag) c) az EEKD III. rész D) pontjában (Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási
okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat) rovat kitöltése vonatkozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint kibocsátó hatóság került
feltüntetésre. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum I.21. pont 4. alpontjában előírta, hogy „Az Ajánlatkérő felhívja az
Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot és az egyéb nyilatkozatokat cégszerűen írják alá. Az Ajánlatkérő a cégjegyzésre
jogosultságot – egyéni vállalkozók és magánszemélyek kivételével – a rendelkezésére álló okirat (cégkivonat) és az Ajánlattevők,
az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek által benyújtott aláírási címpéldány vagy
ügyvéd által készített aláírás-minta, ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző – a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás – alapján állapítja meg, illetve ellenőrzi. Ennek megfelelően az
ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban, az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek kivételével. Amennyiben az
előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal
ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát is. ” Ajánlattevő az ajánlatuk részeként nem
csatolta a gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult K.R.J. és T.P. személyek aláírási címpéldányát vagy ezzel
egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát), továbbá nem nyújtották be K.O. és
N.G.O. személyek kötelezettségvállalók aláírását is tartalmazó meghatalmazása eredeti példányát.

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:
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2019.09.21

Lejárata:

2019.09.30

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2019.09.04
2019.09.20

