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Közbeszerzés
tárgya:

Szabadpiaci villamos energia beszerzése 2020. évre

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
ki.kozb@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

Fax:

+36 14125819

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
18446270

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

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 83.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Jónás

jonas@eszker.eu

Telefon:

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Lucia
+36 17888931

Magyarország
Eszter

Fax:

+36 17896943

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

EKR000808752019

www.nav.gov.hu

2019.11.19 10:53:50

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Szabadpiaci villamos energia beszerzése 2020. évre

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Villamos energia adásvétele évi 23,538 GWh + 30 % eltéréssel (opció), a mindekori darabszámú szabadpiaci szolgáltatásban levő
objektum teljes körére kiterjedően, mely jelenleg 418 db, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói
menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh villamos energia áron, (közép- és kisfeszültségű szintre) 12 hónapra. A II.1.1.
és II.2.1) pontokban csak rövid elnevezés szerepel karakterkorlát miatt. Az eljárás tárgya: A NAV szabadpiacon vételező objektumai
számára villamos energia beszerzése 2020. évre

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész, XV. fejezete
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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 130-318477
131

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
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Igen

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
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:

4

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

Ajánlata értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az árlejtést követően (végleges ajánlata): - Nettó ajánlati ár (forint/kWh):
23,50 Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.

24765648244

Ajánlata értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az árlejtést követően (végleges ajánlata): - Nettó ajánlati ár (forint/kWh):
22,79 kWh Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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

26713111244

Ajánlata értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az árlejtést követően (végleges ajánlata): - Nettó ajánlati ár (forint/kWh):
26,94 kWh Ajánlattevő az előzetes igazolás alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek és nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

NKM Energia Zrt.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli.
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:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.

24765648244

Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette, ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére, ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. Nettó ajánlati ár (forint/kWh): 22,79 kWh
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.

12928130244

Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb
ajánlatot tette, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. Nettó ajánlati ár
(forint/kWh): 23,50kWh
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
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117
Budapest, Infopark Sétány 1.

Adószáma
25343502244

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1117 Budapest, Infopark
sétány 1.) ajánlattevő ajánlata az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában
az alábbiakat írta elő a Kbt. 69. § (4) bekezdés vonatkozásában: „Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését
az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második
körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikére be kell nyújtani az EEKD-t. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívása alapján): M1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg. Az igazolás módja a Kr. 22 . § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a
következő adatokat: - teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal), - eredeti megrendelő és
szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye, képviselőjének neve és elérhetősége), - szállítás tárgya, valamint mennyisége
, továbbá - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlattevőnek az
alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben, továbbá az Kbt. 69. § (11a) bekezdésében
foglaltak az irányadók. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.” Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti felhívásban az alábbi dokumentumokat kérte benyújtani: 1. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont
tekintetében- EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) alpont tekintetébenEKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 3. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont (2) bekezdése szerinti kizáró okok
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fenn nem állására vonatkozóan [Közbeszerzési dokumentumok 4. kötet 15.2 számú melléklet] 4. M1. alkalmassági
követelménynek való megfelelést alátámasztó referencia nyilatkozat/igazolás Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívásban foglalt benyújtási határidőre (2019. szeptember 26. napján 14:00 óra) nem nyújtotta be a kért dokumentumokat. A
Kbt. 69. § (5) bekezdés a) pontjára tekintettel hiánypótlási felhívás kiküldésére nem volt lehetősége Ajánlatkérőnek. Tekintettel
arra, hogy E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1117 Budapest,
Infopark sétány 1.) ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a felhívásban előírt dokumentumokat nem nyújtotta
be, amely körülmény alapján Ajánlatkérő nem tudott meggyőződni arról, hogy megfelel a felhívásban előírt alkalmassági
követelményeknek, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. Továbbá, tekintettel arra, hogy ajánlattevő a
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a felhívásban előírt dokumentumokat nem nyújtotta be, Ajánlatkérő nem tudott
meggyőződni arról sem, hogy ajánlattevő nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján is érvénytelen, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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
2019.11.07

Kezdete:

Lejárata:

2019.11.18

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.11.07
2019.11.07

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:
Tárgyi eljárásban az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Infopark
sétány 1.) a 2019. október 16 napján kelt nyilatkozatában nem tartotta fenn a kötöttségét.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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