ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001007532018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki

Közbeszerzés
tárgya:

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2019.02.01. 06:00 CET

Ellátó Szolgálat

– 2020.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás
alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

EHR azonosító:

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Nemzeti azonosítószám
Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat

EKRSZ_
44794411

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Bükköny Utca 2-4.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

pbarczi@sourcing.hu

Postai irányítószám:

Bárczi
Telefon:

1116

Ország:

Péter
+36 703145879

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Sourcing Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Nemzeti azonosítószám
Társaság

Postai cím:

EKR001007532018

EKRSZ_
93924724

Magyarország

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1138

Ország:

Magyarország

Madarász Viktor Utca 47-49.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Bárczi

pbarczi@sourcing.hu

Péter

Telefon:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Fő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Hivatkozási szám:

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2019.02.01. 06:00 CET – 2020.01.01. 06:00 CET
közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés
keretében.
EKR001007532018

II.1.2) Fő CPV-kód:
09123000-7

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) A közbeszerzés rövid
ismertetése:

Árubeszerzés
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2019.02.01. 06:00 CET – 2020.01.01. 06:00 CET
közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés
keretében összesen 90.375 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal eltérhet. A meghatározott mennyiségeket
gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).

II.1.5) Részekre bontás
Nem

A beszerzés részekből áll:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

15 031 226

(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)

EKR001007532018

(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) A közbeszerzés mennyisége
Földgáz energia beszerzése

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09123000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja: Budapest

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2019.02.01. 06:00 CET – 2020.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes
ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 90.375 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal eltérhet mint opcionális rész. A meghatározott mennyiségeket az
MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra
számolva kell értelmezni (gnm³). Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint
fizetett díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t. Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott
molekula díjat, a forgalom-független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat. Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni
kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete szerint). Értékelési szempont:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és
minőségi szempontok szerint nem differenciálható. Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő és a
kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az eljárással
összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az
ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven
kiállított dokumentumokat a Kbt. 42. § (2) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani. Joghatás
kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint. Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr.
Bárczi Péter lajstromszám: 00215
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (Ft/m3)
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Igen

Opciók leírása:
Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a
földgázpiac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az
opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

EKR001007532018

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e)
pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nem

Nyílt eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt Igen
esetekben:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Igen

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

EKR001007532018

Nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Földgáz energia beszerzése

Elnevezés:

1

A szerződés száma:

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.2) Az eljárás eredménye
2019.01.09

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

4

A beérkezett ajánlatok száma:

0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0
0
4

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
47183753

Postai cím:
Postai irányítószám:

1081

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

Ország:

Magyarország

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

II. János Pál pápa Tér 20

markusfalvi-toth.adam@nkm.energy

Telefon:

Internetcím:

+36 14771342

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

10897830244

A nyertes ajánlattevő kkv:

Nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
15 031 226

A szerződés/rész végleges összértéke:
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:

Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

EKR001007532018

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Postai irányítószám:

Ország:

Város:

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

Telefon:

Internetcím:

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:
Nem

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
23521016

Postai cím:
Postai irányítószám:

1132

Ország:

Magyarország

Budapest

NUTS-kód:

HU

Váci út 72-74.

Egyéb cím adatok:

12928130244

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
47183753

Postai cím:
Postai irányítószám:

1081

Ország:

Magyarország

Budapest

NUTS-kód:

HU110

II. János Pál pápa Tér 20

Egyéb cím adatok:

10897830244

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
50219744

Postai cím:
Postai irányítószám:

1134

Ország:

Magyarország

Budapest

NUTS-kód:

HU

Váci Út 17.

Egyéb cím adatok:

24765648244

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Nemzeti azonosítószám
Részvénytársaság

EKRSZ_
14507881

Postai cím:
Postai irányítószám:
Egyéb cím adatok:

1117

Ország:

Város:

Infopark Sétány 1.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

EKR001007532018

Magyarország

25343502244

Budapest

NUTS-kód:

HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.12.03
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Nem

Szerződéses feltételként:

Nem

Értékelési szempontként:

Nem

Műszaki leírás részeként

Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Nem

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Nem

Szerződéses feltételként:

Nem

Értékelési szempontként:

Nem

Műszaki leírás részeként

Nem

Alkalmassági feltételként

Nem

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019.01.18

(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetmény neve

Státusz

Hirdetmény:
Tájékoztató az eljárás
eredményéről

Feladásra vár

Feladás
dátuma

Közzététel
dátuma

Megtekintés

Feladott verzió
Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR001007532018

Feladó felhasználó

