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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 15118534Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15118534Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000785992020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_5481057
6

Könyves Kálmán Körút 54-60.

Budapest HU110 1087

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Igen

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_3580337
5

Könyves Kálmán Krt. 54-60.

Budapest HU110 1087

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282



EKR000785992020

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15118534Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15118534Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15118534Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://www.mavcsoport.hu

Nem

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_9377004
6

Könyves Kálmán Krt. 54-60.

Budapest HU110 1087

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

MÁV FKG Felépitménykarbantartó és 
Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság

EKRSZ_2143300
5

Jászladányi Út 10

Jászkisér HU322 5137

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. EKRSZ_7285861
5

Könyves Kálmán Körút 54-60

Budapest HU110 1087

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_2574013
6

Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet

Budapest HU110 1126

Poncsák Dávid



EKR000785992020

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Concordia Közraktár Kereskedelmi 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_4825614
6

Fehérvári Út 89-95

Budapest XI. HU110 1119

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

FILANTROP Környzetvédelmi és 
Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

EKRSZ_9708641
3

Ipar Utca 2

Kecskemét HU331 6000

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Grand Tokaj Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_1813990
7

Petőfi Sándor Út 36-40.

Tolcsva HU311 3934

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

EKRSZ_3483624
6

Salgótarjáni Út 20.



EKR000785992020

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Budapest HU110 1101

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Hortobágyi Halgazdaság Zrt. EKRSZ_8012118
5

02754/2 hrsz. 02754/2

Hortobágy-Halastó HU321 4071

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas 
Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_8693997
3

Albertirsai Út 2-4.

Budapest HU110 1101

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

KIVING Ingatlangazdálkodó és 
Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_6103952
2

Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület

Budapest HU110 1033

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem



EKR000785992020
Közös ajánlatkérők képviseletére 

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Magyar Lóversenyfogadást - szervező Kft. EKRSZ_3365549
3

Albertirsai Út 2-4.

Budapest HU110 1101

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság

EKRSZ_9386711
3

Pozsonyi út 56

Budapest HU110 1133

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. EKRSZ_3189400
1

Lucsony Utca 24.

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_7022558
5

Esztergár Lajos Utca 19

Pécs HU231 7633

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem



EKR000785992020

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

jogosult:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zrt.

EKRSZ_8756649
5

Pannónia U. 40

Budapest HU110 1136

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_1205662
6

Róna Utca 174.

Budapest HU110 1145

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

NHSZ Biogáz Tatabánya Kft. EKRSZ_8735663
6

Hosszúsor 1

Tatabánya HU212 2800

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

NHSZ Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_6197244
1

Kenyérgyár Út 19

Gyöngyös HU312 3200

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu



EKR000785992020

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és 
Szolgáltató Zártkörűen működő 
részvénytársaság

EKRSZ_5705009
2

Munkás Tér 2

Balatonfűzfő HU213 8184

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Récsei Holdings Kft. EKRSZ_6184399
0

Istvánmezei Út 6.

Budapest HU110 1146

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Szerencsejáték Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_5914876
0

Csalogány Utca 30-32.

Budapest HU110 1015

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró 
és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_3079014
0

Petzval József Utca 31-33.

Budapest HU110 1119

Poncsák Dávid



EKR000785992020

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. EKRSZ_6476150
5

Illatos Út 23

Budapest HU110 1097

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_6338316
6

Kondorfa Utca 1

Budapest HU11 1116

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_5763487
0

Repülőtér

Békéscsaba HU332 5600

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

EKRSZ_6555113
2

Istvánmezei Út 1-3
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Budapest HU110 1146

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft.

EKRSZ_1592266
7

Zrínyi utca 5

Budapest HU110 1051

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Honvédelmi Minisztérium ARMCOM 
Kommunikációtechnikai Zrt.

EKRSZ_2703831
0

Dózsa György U 63/A

Gödöllő HU120 2100

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. EKRSZ_3364321
6

Dózsa György Út 121

Nyírtelek HU323 4461

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői EKRSZ_3280720
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Harcjárműtechnikai zártkörűen működő 
Részvénytársaság

6

Isaszegi Út 179.

Gödöllő HU231 2100

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_3561830
2

Fényes Elek Utca 7-13

Budapest HU110 1024

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Magyar Posta Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_5904099
4

Dunavirág Utca 2-6

Budapest HU110 1138

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Monostori Erőd Hadkultúra Központ 
Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -
hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
felelősségű társaság

EKRSZ_8520476
0

Duna-part Monostori erőd 1

Komárom HU212 2900

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu
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+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. EKRSZ_5630256
3

Rákóczi Út 21.

Budapest HU110 1088

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft.

EKRSZ_5950444
7

Sajószigeti Út 31

Miskolc HU311 3527

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt.

EKRSZ_7403833
4

Erdész Utca E

Tatabánya HU212 2800

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_9912771
4

Erdész Utca E

Tatabánya HU212 2800

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

https://www.mavcsoport.hu

Nem

NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és 
Kommunális Zrt.

EKRSZ_3148906
7

Bajcsy-Zs. Utca 220

Siófok HU232 8600

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. EKRSZ_1866699
5

Tópart Utca 17.

Gárdony HU211 2484

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft.

EKRSZ_6431082
0

Puskás Tivadar Utca 11

Budaörs HU120 2040

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

"URBS PRO PATIENTE" Egészségügyi 
Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_6985655
4

Dunapart Utca 4199/3

Budakalász HU12 2011
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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

Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése 
A közbeszerzés mennyisége részenként: 
•        1-es részajánlat: „A” csomag: 26.773.499 kWh (alapmennyiség) + 25 % mennyiségi eltérés 
•        2-es részajánlat: „B” csomag: 89.089.000 kWh (alapmennyiség) + 25 % mennyiségi eltérés 
•        3-as részajánlat: „C” csomag: 39.559.000 kWh (alapmennyiség) + 25 % mennyiségi eltérés 
•        4-es részajánlat: „D” csomag:107.639.164 kWh  (alapmennyiség) + 25 % mennyiségi eltérés 
•        5-ös részajánlat: „E” csomag: 96.430.765  kWh kWh  (alapmennyiség) + 25 % mennyiségi eltérés 
 
Ajánlatkérő a fentiek szerint jogosult, de nem köteles a további, a fenti alapmennyiséghez képest részajánlatonként + 25 % villamos 
energia átvételére (opciós érték). 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése

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)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15117526Fax:Telefon:E-mail:

IstvánDr.Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet 
Zártkörű Részvény Társaság

EKRSZ_5560408
4

Mészöly Gyula Út 6

Kecskemét HU 6000

Poncsák Dávid

poncsak.david.istvan@mav-szk.hu +36 302647282

https://www.mavcsoport.hu

Nem

Második Rész XV. fejezet

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

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.5. pontjával és a Közbeszerzési Dokumentumok 1.17. pontjában 
foglaltakkal összhangban a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb 
ár értékelési szempont szerint értékelte. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:1.) Ajánlati ár 
(nettó Ft/kWh): 22,95

Szöveges értékelés:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlások teljesítését követően, illetve a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés szerinti 
bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, vele szemben a kizáró 
okok egyike sem áll fenn. Ajánlattevő igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, mely alapján 
megállapításra került, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata minden szempontból megfelelt az Ajánlati 
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,95

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

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1. részajánlat („A” csomag)Rész 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:

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

161A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 159-387439A 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:

Igen
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2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - 2. részajánlat („B” csomag)Rész száma, elnevezése:

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

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 22,95,- nettó Ft/kWh 
Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata érvényes,Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata megfelel 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetre tekintettel is. 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatként került 
benyújtásra.

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

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

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)

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:

Igen
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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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 22,70,- nettó Ft/kWh 
Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata érvényes,Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata megfelel 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetre tekintettel is. 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatként került 
benyújtásra.

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

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)

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:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.5. pontjával és a Közbeszerzési Dokumentumok 1.17. pontjában 
foglaltakkal összhangban a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb 
ár értékelési szempont szerint értékelte. 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,70

Szöveges értékelés:

NKM Energia Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlások teljesítését követően, illetve a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés szerinti 
bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, vele szemben a kizáró 
okok egyike sem áll fenn. Ajánlattevő igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, mely alapján 
megállapításra került, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata minden szempontból megfelelt az Ajánlati 
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,70

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), adószám: 26332392-2-44
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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)

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:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.5. pontjával és a Közbeszerzési Dokumentumok 1.17. pontjában 
foglaltakkal összhangban a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb 
ár értékelési szempont szerint értékelte. 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,84

Szöveges értékelés:

NKM Energia Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlások teljesítését követően, illetve a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés szerinti 
bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, vele szemben a kizáró 
okok egyike sem áll fenn. Ajánlattevő igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, mely alapján 
megállapításra került, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata minden szempontból megfelelt az Ajánlati 
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,84

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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:

3 - 3. részajánlat („C” csomag)Rész száma, elnevezése:

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

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:

Igen
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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:

20A szerződés száma:

4 - 4. részajánlat („D” csomag)Rész száma, elnevezése:

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

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 22,84,- nettó Ft/kWh 
Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata érvényes,Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata megfelel 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetre tekintettel is. 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatként került 
benyújtásra.

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), adószám: 26332392-2-44

Igen
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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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 22,89,- nettó Ft/kWh 
Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata érvényes,Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata megfelel 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetre tekintettel is. 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatként került 
benyújtásra.

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

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)

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:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.5. pontjával és a Közbeszerzési Dokumentumok 1.17. pontjában 
foglaltakkal összhangban a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb 
ár értékelési szempont szerint értékelte. 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,89

Szöveges értékelés:

NKM Energia Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlások teljesítését követően, illetve a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés szerinti 
bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, vele szemben a kizáró 
okok egyike sem áll fenn. Ajánlattevő igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, mely alapján 
megállapításra került, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata minden szempontból megfelelt az Ajánlati 
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,89

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), adószám: 26332392-2-44



EKR000785992020

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)

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:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.5. pontjával és a Közbeszerzési Dokumentumok 1.17. pontjában 
foglaltakkal összhangban a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb 
ár értékelési szempont szerint értékelte. 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,90

Szöveges értékelés:

NKM Energia Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlások teljesítését követően, illetve a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés szerinti 
bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, vele szemben a kizáró 
okok egyike sem áll fenn. Ajánlattevő igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, mely alapján 
megállapításra került, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata minden szempontból megfelelt az Ajánlati 
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Ajánlati ár (nettó Ft/kWh): 22,90

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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:

20A szerződés száma:

5 - 5. részajánlat („E” csomag)Rész száma, elnevezése:

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

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

Igen
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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:

2020.12.10Lejárata:2020.12.01Kezdete:

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:

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 22,90,- nettó Ft/kWh 
Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata érvényes,Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata megfelel 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetre tekintettel is. 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatként került 
benyújtásra.

26713111244NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

NKM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), adószám: 26332392-2-44

2020.11.30

2020.11.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.11.11 14:26:41 poncsak.david

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

"A" részre vonatkozóan, tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevő (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság) 
ajánlatának Kbt. 69. § (1)-(4) szerinti bírálatának eredményére Ajánlatkérő nem bírálta a legkedvezőbb ajánlatot követő: 
- NKM Energia Zrt. ajánlattevő; 
- E2 Hungary Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlatát. 
"B", "C","D" és "E" részre vonatkozóan, tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevő (NKM Energia Zrt.) ajánlatának Kbt. 69. § (1)-(4) 
szerinti bírálatának eredményére Ajánlatkérő nem bírálta a legkedvezőbb ajánlatot követő: 
- E2 Hungary Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlatát.

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:
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