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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szállítási szerződés villamos energia versenypiaci beszerzésére Dombóvár
Város Önkormányzata és szervezetei felhasználási helyei részére

Közbeszerzés 
tárgya:

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000453002018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dombóvár Város Önkormányzata EKRSZ_
31506007

Dombóvár HU233 7200

Szabadság Utca 18

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Igen

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal EKRSZ_
76998786

Dombóvár HU233 7200

Szabadság Utca 18

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Nem

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet EKRSZ_
69931411

Dombóvár HU233 7200

Bezerédj Utca 14

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény EKRSZ_
24416610

Dombóvár HU233 7200

Hunyadi Tér 25

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény EKRSZ_
58996467

Dombóvár HU233 7200

Arany János Tér 2

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. EKRSZ_



EKR000453002018

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

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

Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése, összesen 885.901 kWh éves mennyiségben, az alábbi 
bontásban: 1. rész: Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia 
beszerzés összesen: 456.941 kWh mennyiségben, az alábbi bontásban: - profil és vezérelt különmért felhasználási helyek: 333.773 
kWh - idősoros (távleolvasott) felhasználási helyek: 123.168 kWh A szerződéskötők a szerződött mennyiségtől eltérhetnek a 
szerződéses időszak alatt +30%-kal. 2. rész: Dombóvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helye tekintetében: - 
közvilágítási hely: 428.960 kWh A szerződéskötő a szerződött mennyiségtől eltérhet a szerződéses időszak alatt +30%-kal.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szállítási szerződés villamos energia versenypiaci beszerzésére Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei felhasználási helyei 
részére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564567Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

59277572

Dombóvár HU233 7200

Hunyadi Tér 25

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Nem

Kbt. Harmadik Rész

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 10.409.116,- HUF Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő 
műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja.

12928130244ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 9.778.537,40 Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő 
műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja.

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, 
Szentendrei Út 207-209.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Dombóvár Város Önk. és szervezetei felhasználásáraRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2018.11.08

Igen
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei út 207.-209. a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlattevők ajánlata a Hiánypótlási dokumentációval, és indoklással együttesen értékelve
az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek 
teljes mértékben megfelel, ajánlatuk érvényes. Ajánlattevők műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére 
alkalmasak, velük szemben kizáró okok nem állnak fenn.

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei 
Út 207-209.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. értéklelési részszempont – Nettó ajánlati ár: Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden olyan 
körülményt, amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen a beszerzéshez kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, 
stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező 
beszerzés hiánytalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere: 
Részszempontonként 0-10 pont adható. Az Ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetében a 
fordított arányosítás, a második értékelési részszempont kapcsán az arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési 
Hatóság KÉ 2016. évi 147. számú útmutatójára. Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: 
Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legalacsonyabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb 
Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan –
3 (három) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A pontszámítás képlete:
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont. Összesítés: Amennyiben az 1. értékelési szempont 
vonatkozásában megadott bármely egységár aránytalanul alacsony összeget tartalmaz, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban 
indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó. Az 
egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra. Az Ajánlatkérő az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll 
fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek utólagos 
igazolására.

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:

100

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

60303

Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az 
irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja

Szöveges értékelés:

939.400ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

60390

Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az 
irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja

Szöveges értékelés:

1000.000MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ajánlattevőnként:
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Ajánlattevő az eljárás 1-2. részeire nyújtotta be ajánlatát. A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő a 2. rész tekintetében
hiánypótlási, felvilágosítás adási és árindokolás nyújtási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, továbbá 
ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további hiánypótlást már elrendelni nem lehet, így a Kbt. 71. § (10)
bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat 
során: Ajánlatkérő Ajánlattevőt felvilágosítás adásra, kiegészítő árindokolásra szólította fel, az alábbiak szerint: FELVI.1/ 
Ajánlattevő által az 1. rész tekintetében Felolvasólapon megajánlott Egyösszegű nettő ajánlati ár megajánlás 10.358.852,- 
Forintban került megadásra. A Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben az alábbi szerepel: „A Felek 
megállapodnak abban, hogy Felhasználó a szerződés szerint a mért, ténylegesen átadott villamos energia ellenértékeként egy 
zónaidős fix értékű Energiadíjakat fizet Kereskedő részére. Az Energiadíjak a szerződéses időszak egészére rögzítettek az 
alábbiak szerint: Nettó ajánlati ár Felhasználó felhasználási helyekre összevontan […] *nyertes ajánlat szerint [HUF/kWh]” 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum 12. Ajánlatok értékelése pontjában az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a 
következőket tartalmazza: „Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden olyan körülményt, amely a 
szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen a beszerzéshez kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.) és 
közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező 
beszerzés hiánytalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.” Ajánlatkérő a Felolvasólapon feltüntette, hogy az 1. értékelési 
résszempont tekintetében ajánlattevők a megajánlást egyösszegű ajánlati árként jelöljék meg, azonban sem a felolvasólap sem a 
Közbeszerzési dokumentum nem tartalmaznak arra vonatkozóan adatot, hogy egyösszegű nettó ajánlati ár a megkötendő 
szerződés teljesítése során (opció nélkül) kifizetendő teljes díjat takarja, avagy a szerződéstervezetben kitöltendő HUF/kWh 
egységárat. Tekintettel arra, hogy az 1. értékelési résszempont vonatkozásában fordított arányosítás kerül alkalmazásra, így az 
arányosítás alapján képező értékeknek azonos egységben megadottnak kell lenniük. Ennek érdekében kérjük t. Ajánlattevőt, 
hogy az nettó ajánlati árát kWh egységárra is adja meg (a felolvasólapon tett megajánlás/AF teljes mennyiség pontjában 
meghatározott teljes mennyiséggel) Az 1. rész esetében a beszerezni kívánt mennyiség az opció nélkül 456.941 kWh. Felhívjuk 
Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. §-ban, különösen a (8) bekezdésében foglaltakra. FELVI.2/ Ajánlattevő által a 2. rész 
tekintetében Felolvasólapon megajánlott Egyösszegű nettő ajánlati ár megajánlás 8.437.643,- Forintban került megadásra. A 
Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben az alábbi szerepel: „A Felek megállapodnak abban, hogy 
Felhasználó a szerződés szerint a mért, ténylegesen átadott villamos energia ellenértékeként egy zónaidős fix értékű 
Energiadíjakat fizet Kereskedő részére. Az Energiadíjak a szerződéses időszak egészére rögzítettek az alábbiak szerint: Nettó 
ajánlati ár Felhasználó felhasználási helyekre összevontan […] *nyertes ajánlat szerint [HUF/kWh]” Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentum 12. Ajánlatok értékelése pontjában az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a következőket tartalmazza: „Az 
Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden olyan körülményt, amely a szerződés hiánytalan és 
megfelelő teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
költségét, így különösen a beszerzéshez kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.) és közvetett (
adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező beszerzés 
hiánytalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.” Ajánlatkérő a Felolvasólapon feltüntette, hogy az 1. értékelési 
résszempont tekintetében ajánlattevők a megajánlást egyösszegű ajánlati árként jelöljék meg, azonban sem a felolvasólap sem a 
Közbeszerzési dokumentum nem tartalmaznak arra vonatkozóan adatot, hogy egyösszegű nettó ajánlati ár a megkötendő 
szerződés teljesítése során (opció nélkül) kifizetendő teljes díjat takarja, avagy a szerződéstervezetben kitöltendő HUF/kWh 
egységárat. Tekintettel arra, hogy az 1. értékelési résszempont vonatkozásában fordított arányosítás kerül alkalmazásra, így az 
arányosítás alapján képező értékeknek azonos egységben megadottnak kell lenniük. Ennek érdekében kérjük t. Ajánlattevőt, 
hogy az nettó ajánlati árát kWh egységárra is adja meg (a felolvasólapon tett megajánlás/AF teljes mennyiség pontjában 
meghatározott teljes mennyiséggel) A 2. rész esetében a beszerezni kívánt mennyiség az opció nélkül 428.960 kWh. Felhívjuk 
Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. §-ban, különösen a (8) bekezdésében foglaltakra. P.1/ Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum 
8. Ajánlat tartalmi követelményei pontban, valamint az Ajánlattételi felhívás V.2. További információk 5.-8 pontjaiban megjelölte 
a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként valamennyi gazdasági szereplő részéről benyújtandó igazolásokat és 
nyilatkozatokat. A Közbeszerzési dokumentum 8. Ajánlat tartalmi követelményei pontban előírt dokumentumok az alábbiak: 
Igazolás/nyilatkozat megnevezése Dokumentum benyújtható az alábbi szereplő részéről Melléklet száma a Dokumentáció V. 
Fejezetében 1. Borítólap  Ajánlattevő 1. számú melléklet 2. Tartalomjegyzék  Ajánlattevő 2. számú melléklet Ajánlat 1. Fejezet: 
Felolvasólap 3. Felolvasólap  Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt képviselő) elektronikus űrlapok Ajánlat 2. Fejezet: 
Kbt. 67. § (1) bekezdése és Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti dokumentum 4. Nyilatkozat a kizáró okokról, alkalmassági 
feltételekről, valamint más szervezetek igénybevételéről  Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) 3. számú melléklet 5. 
Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy), melyben megadja a Kbt. 67. 
§ (3) bekezdése szerinti információkat 4. számú melléklet Ajánlat 3. Fejezet: Az eljárást megindító felhívásban előírt egyéb 
dokumentumok és igazolások 6. Ajánlati nyilatkozat  Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) 5. számú melléklet 7. 
Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására  
Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) - 8 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében (elektronikus 
űrlap)  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) elektronikus űrlap 9 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap)  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) elektronikus űrlap 10. 
Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)  Ajánlattevő (közös ajánlattevők)  Alkalmasságot igazoló szervezet (
személy),  Ajánlatban megjelölt alvállalkozó elektronikus űrlap- 11. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró 
cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája  Ajánlattevő (közös ajánlattevők)  

23720448241ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1131 Budapest, Babér Utca 1-5.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 8.021.552,- HUF Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő 
műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja.

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, 
Szentendrei Út 207-209.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Dombóvár közvilágítási felhasználásraRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Alkalmasságot igazoló szervezet (személy),  Ajánlatban megjelölt, nyilatkozatot aláíró alvállalkozó - 12. A cégkivonatban nem 
szereplő kötelezettség-vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazása  
Ajánlattevő (közös ajánlattevők)  Alkalmasságot igazoló szervezet (személy),  Ajánlatban megjelölt, nyilatkozatot aláíró 
alvállalkozó - 13 Közös ajánlattevői megállapodás  Közös ajánlattevők (közös ajánlattevők mindegyike által aláírva) - Ajánlat 4. 
Fejezet: üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben) Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt.
44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló 
funkciót alkalmazza! 16. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás  Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt 
képviselő) - Ajánlattevő ajánlatához az EKR elektronikus űrlapjait, valamint a felolvasólapot csatolta, az 1.-5. számú 
mellékleteket nem nyújtotta be az ajánlattétel során. HP.1.1/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás során nyújtsa be 
Borítólapját. (1. sz. melléklet)! HP.1.2/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás során nyújtsa be Tartalomjegyzékét. (2. sz. 
melléklet)! HP.1.3/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás során nyújtsa be Nyilatkozatát a kizáró okokról, alkalmassági 
feltételekről, valamint más szervezetek igénybevételéről. (3. sz. melléklet)! HP.1.4/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás 
során nyújtsa be Nyilatkozatát az alkalmassági feltételekről. (4. sz. melléklet)! HP.1.5/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás 
során nyújtsa be Ajánlati nyilatkozatát. (5. sz. melléklet)! Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás P
.1/ pontjában előírt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, nem csatolta be a Borítólapját, Tartalomjegyzékét, 
Nyilatkozatát a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről, valamint más szervezetek igénybevételéről, Nyilatkozatát az 
alkalmassági feltételekről, valamint Ajánlati nyilatkozatát, ezért ajánlata nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 1. és 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73
. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítható, melynek Közbenső döntéssel történő megállapítását javasolja 
Ajánlatkérő döntéshozója felé.

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei út 207.-209. a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlattevők ajánlata a Hiánypótlási dokumentációval, és indoklással együttesen értékelve
az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek 
teljes mértékben megfelel, ajánlatuk érvényes. Ajánlattevők műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére 
alkalmasak, velük szemben kizáró okok nem állnak fenn.

12898019244MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei 
Út 207-209.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. értéklelési részszempont – Nettó ajánlati ár: Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden olyan 
körülményt, amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen a beszerzéshez kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, 
stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező 
beszerzés hiánytalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere: 
Részszempontonként 0-10 pont adható. Az Ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetében a 
fordított arányosítás, a második értékelési részszempont kapcsán az arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési 
Hatóság KÉ 2016. évi 147. számú útmutatójára. Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: 
Az értékelési szempont esetében az értelemszerűen legalacsonyabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb 
Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan –
3 (három) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. A pontszámítás képlete:
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont. Összesítés: Amennyiben az 1. értékelési szempont 
vonatkozásában megadott bármely egységár aránytalanul alacsony összeget tartalmaz, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban 
indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó. Az 
egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra. Az Ajánlatkérő az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll 
fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek utólagos 
igazolására.

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:

100

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

60304

Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az 
irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja.

Szöveges értékelés:

965.400ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

65157

Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az 
irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja.

Szöveges értékelés:

1000.000MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 8.308.955,- HUF Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő 
műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja.

12928130244ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 72-74.
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Ajánlattevő az eljárás 1-2. részeire nyújtotta be ajánlatát. A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő a 2. rész tekintetében
hiánypótlási, felvilágosítás adási és árindokolás nyújtási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, továbbá 
ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további hiánypótlást már elrendelni nem lehet, így a Kbt. 71. § (10)
bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat 
során: Ajánlatkérő Ajánlattevőt felvilágosítás adásra, kiegészítő árindokolásra szólította fel, az alábbiak szerint: FELVI.1/ 
Ajánlattevő által az 1. rész tekintetében Felolvasólapon megajánlott Egyösszegű nettő ajánlati ár megajánlás 10.358.852,- 
Forintban került megadásra. A Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben az alábbi szerepel: „A Felek 
megállapodnak abban, hogy Felhasználó a szerződés szerint a mért, ténylegesen átadott villamos energia ellenértékeként egy 
zónaidős fix értékű Energiadíjakat fizet Kereskedő részére. Az Energiadíjak a szerződéses időszak egészére rögzítettek az 
alábbiak szerint: Nettó ajánlati ár Felhasználó felhasználási helyekre összevontan […] *nyertes ajánlat szerint [HUF/kWh]” 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum 12. Ajánlatok értékelése pontjában az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a 
következőket tartalmazza: „Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden olyan körülményt, amely a 
szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen a beszerzéshez kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.) és 
közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező 
beszerzés hiánytalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.” Ajánlatkérő a Felolvasólapon feltüntette, hogy az 1. értékelési 
résszempont tekintetében ajánlattevők a megajánlást egyösszegű ajánlati árként jelöljék meg, azonban sem a felolvasólap sem a 
Közbeszerzési dokumentum nem tartalmaznak arra vonatkozóan adatot, hogy egyösszegű nettó ajánlati ár a megkötendő 
szerződés teljesítése során (opció nélkül) kifizetendő teljes díjat takarja, avagy a szerződéstervezetben kitöltendő HUF/kWh 
egységárat. Tekintettel arra, hogy az 1. értékelési résszempont vonatkozásában fordított arányosítás kerül alkalmazásra, így az 
arányosítás alapján képező értékeknek azonos egységben megadottnak kell lenniük. Ennek érdekében kérjük t. Ajánlattevőt, 
hogy az nettó ajánlati árát kWh egységárra is adja meg (a felolvasólapon tett megajánlás/AF teljes mennyiség pontjában 
meghatározott teljes mennyiséggel) Az 1. rész esetében a beszerezni kívánt mennyiség az opció nélkül 456.941 kWh. Felhívjuk 
Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. §-ban, különösen a (8) bekezdésében foglaltakra. FELVI.2/ Ajánlattevő által a 2. rész 
tekintetében Felolvasólapon megajánlott Egyösszegű nettő ajánlati ár megajánlás 8.437.643,- Forintban került megadásra. A 
Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben az alábbi szerepel: „A Felek megállapodnak abban, hogy 
Felhasználó a szerződés szerint a mért, ténylegesen átadott villamos energia ellenértékeként egy zónaidős fix értékű 
Energiadíjakat fizet Kereskedő részére. Az Energiadíjak a szerződéses időszak egészére rögzítettek az alábbiak szerint: Nettó 
ajánlati ár Felhasználó felhasználási helyekre összevontan […] *nyertes ajánlat szerint [HUF/kWh]” Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentum 12. Ajánlatok értékelése pontjában az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a következőket tartalmazza: „Az 
Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden olyan körülményt, amely a szerződés hiánytalan és 
megfelelő teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
költségét, így különösen a beszerzéshez kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.) és közvetett (
adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező beszerzés 
hiánytalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.” Ajánlatkérő a Felolvasólapon feltüntette, hogy az 1. értékelési 
résszempont tekintetében ajánlattevők a megajánlást egyösszegű ajánlati árként jelöljék meg, azonban sem a felolvasólap sem a 
Közbeszerzési dokumentum nem tartalmaznak arra vonatkozóan adatot, hogy egyösszegű nettó ajánlati ár a megkötendő 
szerződés teljesítése során (opció nélkül) kifizetendő teljes díjat takarja, avagy a szerződéstervezetben kitöltendő HUF/kWh 
egységárat. Tekintettel arra, hogy az 1. értékelési résszempont vonatkozásában fordított arányosítás kerül alkalmazásra, így az 
arányosítás alapján képező értékeknek azonos egységben megadottnak kell lenniük. Ennek érdekében kérjük t. Ajánlattevőt, 
hogy az nettó ajánlati árát kWh egységárra is adja meg (a felolvasólapon tett megajánlás/AF teljes mennyiség pontjában 
meghatározott teljes mennyiséggel) A 2. rész esetében a beszerezni kívánt mennyiség az opció nélkül 428.960 kWh. Felhívjuk 
Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. §-ban, különösen a (8) bekezdésében foglaltakra. P.1/ Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum 
8. Ajánlat tartalmi követelményei pontban, valamint az Ajánlattételi felhívás V.2. További információk 5.-8 pontjaiban megjelölte 
a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként valamennyi gazdasági szereplő részéről benyújtandó igazolásokat és 
nyilatkozatokat. A Közbeszerzési dokumentum 8. Ajánlat tartalmi követelményei pontban előírt dokumentumok az alábbiak: 
Igazolás/nyilatkozat megnevezése Dokumentum benyújtható az alábbi szereplő részéről Melléklet száma a Dokumentáció V. 
Fejezetében 1. Borítólap  Ajánlattevő 1. számú melléklet 2. Tartalomjegyzék  Ajánlattevő 2. számú melléklet Ajánlat 1. Fejezet: 
Felolvasólap 3. Felolvasólap  Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt képviselő) elektronikus űrlapok Ajánlat 2. Fejezet: 
Kbt. 67. § (1) bekezdése és Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti dokumentum 4. Nyilatkozat a kizáró okokról, alkalmassági 
feltételekről, valamint más szervezetek igénybevételéről  Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) 3. számú melléklet 5. 
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.12.30Lejárata:2018.12.20Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy), melyben megadja a Kbt. 67. 
§ (3) bekezdése szerinti információkat 4. számú melléklet Ajánlat 3. Fejezet: Az eljárást megindító felhívásban előírt egyéb 
dokumentumok és igazolások 6. Ajánlati nyilatkozat  Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) 5. számú melléklet 7. 
Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására  
Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) - 8 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében (elektronikus 
űrlap)  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) elektronikus űrlap 9 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap)  Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) elektronikus űrlap 10. 
Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)  Ajánlattevő (közös ajánlattevők)  Alkalmasságot igazoló szervezet (
személy),  Ajánlatban megjelölt alvállalkozó elektronikus űrlap- 11. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró 
cégjegyzésre vagy aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája  Ajánlattevő (közös ajánlattevők)  
Alkalmasságot igazoló szervezet (személy),  Ajánlatban megjelölt, nyilatkozatot aláíró alvállalkozó - 12. A cégkivonatban nem 
szereplő kötelezettség-vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazása  
Ajánlattevő (közös ajánlattevők)  Alkalmasságot igazoló szervezet (személy),  Ajánlatban megjelölt, nyilatkozatot aláíró 
alvállalkozó - 13 Közös ajánlattevői megállapodás  Közös ajánlattevők (közös ajánlattevők mindegyike által aláírva) - Ajánlat 4. 
Fejezet: üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben) Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt.
44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló 
funkciót alkalmazza! 16. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás  Ajánlattevő (közös ajánlattevők által megjelölt 
képviselő) - Ajánlattevő ajánlatához az EKR elektronikus űrlapjait, valamint a felolvasólapot csatolta, az 1.-5. számú 
mellékleteket nem nyújtotta be az ajánlattétel során. HP.1.1/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás során nyújtsa be 
Borítólapját. (1. sz. melléklet)! HP.1.2/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás során nyújtsa be Tartalomjegyzékét. (2. sz. 
melléklet)! HP.1.3/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás során nyújtsa be Nyilatkozatát a kizáró okokról, alkalmassági 
feltételekről, valamint más szervezetek igénybevételéről. (3. sz. melléklet)! HP.1.4/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás 
során nyújtsa be Nyilatkozatát az alkalmassági feltételekről. (4. sz. melléklet)! HP.1.5/ Kérjük t. Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás 
során nyújtsa be Ajánlati nyilatkozatát. (5. sz. melléklet)! Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás P
.1/ pontjában előírt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, nem csatolta be a Borítólapját, Tartalomjegyzékét, 
Nyilatkozatát a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről, valamint más szervezetek igénybevételéről, Nyilatkozatát az 
alkalmassági feltételekről, valamint Ajánlati nyilatkozatát, ezért ajánlata nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 1. és 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73
. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítható, melynek Közbenső döntéssel történő megállapítását javasolja 
Ajánlatkérő döntéshozója felé.

2018.12.20

2018.12.20
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