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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata 

Postai cím: Széchenyi tér 22. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 

 

Hivatalos név: Makói Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. 

Postai cím: Posta utca 2.  

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 

 

Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Non-profit Kft. 

Postai cím: Návay Lajos tér 5–7. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 

 

Hivatalos név: Makói Gyógyfürdő Zrt. 

Postai cím: Makovecz tér 6. 

Város: Makó Postai irányítószám: 6900 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Gázminőségi előírásoknak megfelelő Földgáz energia beszerzése Makón, teljes ellátás alapú földgáz-

kereskedelmi szerződés keretében, 01.01.2017. 6:00 CET – 1.10.2017. 6:00 CET időszakra vonatkozóan 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Ajánlatkérő szerződéses időszakra vonatkozó földgázigénye: összesen 420 866 m³ +50 % (pótdíjmentes) opció. 

A meghatározott mennyiségeket 15 oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m³-ben (gnm³). 

Árubeszerzés 

CPV Kódok: 

Fő tárgy: 09123000-7 Földgáz 

 

 

 

 



IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik Rész, XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész nemzeti eljárásrend szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt (Kbt. 113. § (1) 

bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) 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: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 Összefoglaló tájékoztatás: 2016/10/25 eljárást megindító felhívás megküldésének 

napja: - 2016/11/04 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Gázminőségi előírásoknak megfelelő Földgáz energia 

beszerzése Makón, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, 01.01.2017. 6:00 CET – 1.10.2017. 6:00 CET 

időszakra vonatkozóan 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. Fővárosi Gázművek Zrt. 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

 

Az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Nettó ajánlati ár (HUF) 98,69 HUF/m3 

 

2. E2 Hungary Zrt. 

1117 Budapest, Infopark sétány 1. 

 



Az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Nettó ajánlati ár (HUF) 98,70 HUF/m3 

 

3. E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

1134 Budapest, Váci út 17. 

 

Az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Nettó ajánlati ár (HUF) 105,41 HUF/m3 

 

4. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

1132 Budapest, Váci út 72-74. 

 

Az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Nettó ajánlati ár (HUF) 102,24 HUF/m3 

 

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 ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a pontja alapján a legalacsonyabb ár.  

Ajánlatkérő 2016. november 30. napján 10.00 órai kezdettel elektronikus árlejtést folytatott le. 

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 nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

1. Ajánlattevő neve: Fővárosi Gázművek Zrt. 

    Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya alatt és a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb árú ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

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

igénybe venni:  

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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 



VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016/12/14 Lejárata: 2016/12/23 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/12/13 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/12/13 

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: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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