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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 308949811Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Földgáz beszerzés 2022.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR001722842021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 15802107241

Visegradi Utca 49.

Budapest HU 1132

Kóczián Zsófia

koczian.zsofia@szgyf.gov.hu +36 308949811

www.szgyf.gov.hu

APONIUS Consulting Kft. 25953682242

Rákóczi Út 42.

Budapest HU11 1072

Márkus Tímea

drmarkustimea@t-online.hu

www.aponius.com
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2021.12.22

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

98. § (2) e), részletesen: VI.1.10.

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Földgáz beszerzés 2022. évre: 2022. 01. 01.(06:00) – 2022. 04. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan, a Műszaki leírásban felsorolt 
valamennyi felhasználási hely vonatkozásában, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében,szerződött mennyiség: 
59.990.065 kWh földgáz. Az ajánlatkérő a megadott földgáz mennyiségtől + 50 %-ban pótdíjmentesen eltérhet. 
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni 
m3-ben (gnm³). 
 
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban és a Műszaki leírásban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Földgáz beszerzés 2022. 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II. rész XV. fejezet

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint.

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.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Szöveges értékelés:

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeinek, továbbá Ajánlattevő nem áll az 
ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 6 926 715 367

26713111244MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

Az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeinek, továbbá Ajánlattevő nem áll az 
ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 6 581 731 464

25343502244E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1117 Budapest, Infopark Sétány 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131. § (8) bek. c) pontja alapján moratórium nem kerül alkalmazásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be, melynek mértéke nem haladja meg a 
rendelkezésre álló, kiegészített fedezet mértékét.

25343502244E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
1117 Budapest, Infopark Sétány 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2021.12.23

2021.12.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Kbt. 98. § (2) e) pontja szerinti eljárás alkalmazásának indokai: 
Ajánlatkérőnek a 2022.01.01-vel kezdődő időtartamra vonatkozó beszerzési igényének kielégítésére nincs más jogszerű lehetősége, 
kizárólag a Kbt. 98. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása (tekintettel arra, hogy a 
további szerződéshosszabbítási opciós lehetőség meghiúsulását követően két versenyújranyitási eljárás zárult eredménytelenül, a 
második 2021. 12. 20. napján, és az energia tőzsdei körülményekre tekintettel a gazdasági szereplők 2021. 12. 23-át követően nem 
képesek ajánlattételre 2022. 01. 01-ét megelőzően, így ajánlatkérőnek mindösszesen 3 nap állt rendelkezésre az eljárás 
lefolytatására). A földgáz igény kiváltására, különösen ilyen rövid idő alatt, ajánlatkérőnek semmilyen más reális alternatívája nincs, 
az egyes intézmények fűtése, melegvíz és főzési energia ellátása másképpen nem biztosítható. A rendkívüli sürgősségre alapított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási formán kívül semmilyen más olyan közbeszerzési jogintézmény nincs, mely az ellátást 
határidőre és jogszerűen biztosítani lenne képes. Annak érdekében, hogy ajánlatkérő ne kerüljön olyan kényszerhelyzetbe, hogy 
közbeszerzés mellőzésével kelljen biztosítania a közfeladat ellátáshoz szükséges földgázt, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazása vált szükségessé és indokolttá. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján ajánlatkérő akkora időszakra 
vonatkozóan kívánja a földgázt megvásárolni, amekkora időtartam alatt újabb versenyújranyitás vagy nyílt eljárás folytatható le, így 
csak a feltétlenül szükséges időtartamra veszi igénybe a különleges eljárástípus alapján kötött szerződést. 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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