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7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 

2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 Villamos energia szállítása az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. fogyasztási helyei részére 

2012. január 1. – 2012. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, 

fogyasztói menetrend adás nélküli villamos-energia szállítási szerződés keretében. 

2012.01.01 0:00 óra – 2012.12.31 24:00 óra időszakra: 3,2 GWh teljes ellátás alapú, 

fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítása. 

 Ajánlatkérőt nem terheli sem havi, sem éves mennyiségi toleranciasáv tartása, 

továbbá nincs minimális mennyiségű kötelező áramátvételi kötelezettsége sem. A 

szerződött mennyiség fölött elfogyasztott villamos energia mennyiséget a szerződéses 

áron köteles nyertes ajánlattevőnek megfizetni. 

3. A választott eljárás fajtája: általános egyszerű közbeszerzési eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-

ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 

indokolás:- 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:- 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 4 db 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti 

tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

1. Ajánlattevő 

Neve: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Címe: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. 

A villamos energia ára: 17,15 Ft/kWh (nettó) 
 

2. Ajánlattevő 

Neve: E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

Címe: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

A villamos energia ára: 18,12 Ft/kWh (nettó) 
 

3. Ajánlattevő 

Neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 

Címe: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

A villamos energia ára: 16,70 Ft/kWh (nettó) 
 

4. Ajánlattevő 

Neve: Magyar Áramszolgáltató Kft. 

Címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

A villamos energia ára: 19,78 Ft/kWh (nettó) 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 

elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:- 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot:- 

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

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Neve:     MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 

Címe:     1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

A villamos energia ára: 16,70 Ft/kWh (nettó) 

Indokolás: Ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 

érvényes ajánlatot. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Neve:  ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

Címe:     1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. 

A villamos energia ára: 17,15 Ft/kWh (nettó) 

Indokolás: Ajánlattevő tette a második legalacsonyabb ellenszolgáltatást 

tartalmazó érvényes ajánlatot. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek 

az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem vesz igénybe 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem vesz 

igénybe 
10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem vesz igénybe 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem vesz 

igénybe 
11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:- 
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12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 

2011. november 19. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 

2011. december 05. 

13. * Egyéb információk:- 

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja:- 

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 

közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlatkérő a jelen eljárást 2011. október 05-én a 

Közbeszerzési Értesítőben KÉ-24265/2011 iktatási számon megjelent ajánlattételi 

felhívással indította meg. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének időpontja: 2011. november 18. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. november 18. 

18.* Az összegezés javításának indoka:  
 


