Tájékoztató az eljárás eredményéről Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Heves Megyei Vízmű Zrt.

Nemzeti azonosítószám:
AK03071

Postai cím:
Hadnagy út 2.
Város:
Eger

NUTS-kód:
HU312

Postai irányítószám:
3300

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

Telefon:
+36 204101981

E-mail:
drbereczorsolya@gmail.com

Fax:
+36 14801180

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.hmvizmurt.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) http://kozbeszerzestanacsado.hu/

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.6) Fő tevékenység
( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása
( ) Villamos energia

( ) Vasúti szolgáltatások
( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

( ) Repülőtéri tevékenységek
( ) Egyéb tevékenység:

(x) Víz
( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: 2017. évre villamos energia szállítása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( )
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése 2017. évre
26GWh/év - 20 %
Fogyasztási helyek száma 698, amely 122 településen található.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )
Érték: 300000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes
szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe
vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi
tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás 1

II.2.1) Elnevezés: 2 2017. évre villamos energia szállítása

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU311, HU312, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Heves Megyei Vízmű Zrt.
ellátási területéhez tartozó 122 település mintegy 698 fogyasztási helye, amelyek a
szerződésben kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése
2017. évre
26GWh/év - 20 %
Fogyasztási helyek száma 698, amely 122 településen található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )
[ ] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám: 21
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: Ajánlatkérő fenntartja jogát szerződés lejáratától
2020.12.31ig meghosszabbításra évente: 09.01ig írásban jogosult,
amennyiben ajánlatkérő hosszabbítási jogát gyakorolja, a szerződés hosszabbításával az
érintett időszakra változatlanul érvényben marad a szerződés. Az ár előre rögzítetten kerül
meghatározásra HUPX Magyar Áramtőzsde nagykereskedelmi zsinórtermék és hivatalos
devizaárfolyam alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(x) Nyílt eljárás
( ) Meghívásos eljárás
( ) Felhívással induló tárgyalásos eljárás
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele
nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 085 - 150060
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes
tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások;
Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások;
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus
beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
megindító felhívás lezárásáról
[ ] Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ
VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MENETREND ADÁSI
KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL
Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/07/12 (nn/hh/éééé)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk ( Közzétehető ? (x) igen ( ) nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )
Hivatalos név:
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Mogyoródi út 168.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1141

Ország:
HU

E-mail:
-

Telefon:
-

Internetcímek: (URL) -

Fax:
-

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) ( Közzétehető? (x)
igen ( ) nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 300000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 300000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe
vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi
tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát 4
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: 7 1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa 7
[x] Európai Unió
[ ] Nem Európai Unió
Ország: HU 1
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot
tett 7 ( ) igen (x) nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt 7 ( ) igen (x) nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 2
I.) Az ajánlattevők neve és címe :
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.
Magyarország (székhely szerinti ország
A nyertes ajánlattevő: középvállalkozás
adószám: 12936773-2-44
MVM Partner Zrt., 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Magyarország (székhely szerinti ország
adószám:12898019-2-44
E.ON Energiakereskedelmi Kft., 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Magyarország (székhely szerinti ország
adószám:24765648-2-44
Magyar Áramszolgáltató Kft., 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Magyarország (székhely szerinti ország
adószám:12928130-2-44
E-OS Energiakereskedő Zrt., 1239 Budapest, Haraszti út 44.
Magyarország (székhely szerinti ország
adószám:13857424-2-44
II.) Nyertes ajánlati nettó egységár: 12,24 HUF/kWh

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): -

Fax:
+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.
169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): -

Fax:
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
__________________________________________________________________________
_______________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

7

közzétételre nem kerülő kötelező információ

20

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor
a súlyszámot nem alkalmazzák
21

