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Ö S S Z E G E Z É S  

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: 

Oktatási Hivatal 

Postai cím: 

Szalay utca 10-14. 

Város: 

Budapest 

Postai irányítószám: 

1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2021/23” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

„Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2021/23” az alábbiak 

szerint: 

A teljes beszerzésre vonatkozóan: 

 A teljesítés elvárt kezdő és vég időpontja: 2021.10.01.-2023.10.01. 

 Szerződött  földgázmennyiség: 647.643 kWh/év, összesen: 1.295.286 kWh. 

 Maximum szerződött mennyiség: 971.465 kWh/év. 

 Szerződött mennyiség aránya a tervezetthez képest: 80 % 

 Maximális mennyiség aránya a tervezetthez szerződötthöz képest: 150 % 

 A fix kalkulációs fűtőérték: 34 MJ/m3 

 A számla kiállítás módja: gyűjtőszámlán, egyben (felsorolva az összes telephely adatait) 

 Több POD esetében az ajánlatban POD-onként azonosan vagy eltérően kerülhetnek megajánlásra 

a kapacitásdíjak, valamint a forgalmi díjak. 

Felhasználási helyenként külön-külön: 

 

1. 

 Szerződő megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Szerződő címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 Számlafizető megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Számlafizető címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
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 Mérési pont azonosító (POD): 39N0600063120004 

 A felhasználás (fogyasztási hely) címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 

 Az aktuális kereskedő megnevezése: E2 Hungary Zrt. 

 Az elosztó engedélyes neve és címe: MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft., 1081 Budapest, II. 

János Pál pápa tér 20. 

 Gázmérő névleges összteljesítménye (m3/h): 40 

 A tervezett fogyasztás a szerződött időszakra havi bontásban (m3): a mellékelt ajánlati 

ártáblázatban. 

 A felhasználási helyen (POD) igényelt (tervezett) éves összfogyasztás (kWh): 716.225 

 

2.  

 Szerződő megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Szerződő címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 Számlafizető megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Számlafizető címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 Mérési pont azonosító (POD): 39N110763482000D 

 A felhasználás (fogyasztási hely) címe: 3300 Eger, Szvorényi József utca 27. 

 Az aktuális kereskedő megnevezése: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

 Az elosztó engedélyes neve és címe: OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

 Gázmérő névleges összteljesítménye (m3/h): 4 

 A tervezett fogyasztás a szerződött időszakra havi bontásban (m3): a mellékelt ajánlati 

ártáblázatban. 

 A felhasználási helyen (POD) igényelt (tervezett) éves összfogyasztás (kWh): 60.516 

 

3. 

 Szerződő megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Szerződő címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 Számlafizető megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Számlafizető címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 Mérési pont azonosító (POD): 39N110763482000D 

 A felhasználás (fogyasztási hely) címe: 9025 Győr Erkel Ferenc utca 8. 

 Az aktuális kereskedő megnevezése: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

 Az elosztó engedélyes neve és címe: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., 6724 Szeged, Pulcz 

utca 44. 

 Gázmérő névleges összteljesítménye (m3/h): 4 

 A tervezett fogyasztás a szerződött időszakra havi bontásban (m3): a mellékelt ajánlati 

ártáblázatban 

 A felhasználási helyen (POD) igényelt (tervezett) éves összfogyasztás (kWh): 32.812 

 

4. 

 Szerződő megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Szerződő címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 Számlafizető megnevezése: Oktatási Hivatal 

 Számlafizető címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 Mérési pont azonosító (POD): 39N0500702470002 

 A felhasználás (fogyasztási hely) címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40. 
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 Az aktuális kereskedő megnevezése: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

 Az elosztó engedélyes neve és címe: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., 6724 Szeged, Pulcz 

utca 44. 

 Gázmérő névleges összteljesítménye (m3/h): 4 

 A tervezett fogyasztás a szerződött időszakra havi bontásban (m3): a mellékelt ajánlati 

ártáblázatban 

 A felhasználási helyen (POD) igényelt (tervezett) éves összfogyasztás (kWh):0. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

Kbt. Második rész XVI. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

Keretmegállapodásos eljárás második része vonatkozásában a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás – versenyújranyitás. 

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

körülmények ismertetése: --- 

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

körülmények ismertetése: --- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  

2021.07.02. 

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

ismertetése: ---2  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: --- 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [-] Elnevezés: 

„Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2021/23” 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem  
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

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

intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

1. ajánlattevő 

 

neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

székhelye:  1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 

Ajánlat:  

 

Fajlagos egységár a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 18,745 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan:15 175 456 (nettó HUF) 

 

Fajlagos egységár a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:15,410 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:12 475 597 (nettó HUF) 

 

Teljes összköltség a fenti 2 gázévre (2021-2023) vonatkozóan: 27 651 053 Ft (nettó HUF). 

2. ajánlattevő 

 

neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székhelye:  1134 Budapest, Váci út 17. 
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Ajánlat:  

 

Fajlagos egységár a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 15,904 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan:12 875 481 (nettó HUF) 

 

Fajlagos egységár a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:12,530 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:10 144 049  (nettó HUF) 

 

Teljes összköltség a fenti 2 gázévre (2021-2023) vonatkozóan: 23 019 530 (nettó HUF). 

3. ajánlattevő 

 

neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye:  1117 Budapest, Infopark sétány 1. 

Ajánlat:  

 

Fajlagos egységár a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 14,977 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan:12 124 849 (nettó HUF) 

 

Fajlagos egységár a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:11,771 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:9 529 422 (nettó HUF) 

 

Teljes összköltség a fenti 2 gázévre (2021-2023) vonatkozóan: 21 654 271 (nettó HUF). 

4. ajánlattevő 

 

neve: MET Magyarország Energiakereskedő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság  

székhelye:  1068 Budapest, Benczúr utca 13. B ép. 

Ajánlat:  

 

Fajlagos egységár a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 19,494 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 15 781 243 (nettó HUF) 

 

Fajlagos egységár a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:16,172 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan: 13 091 908 (nettó HUF) 

 

Teljes összköltség a fenti 2 gázévre (2021-2023) vonatkozóan: 28 873 151 (nettó HUF). 

5. ajánlattevő 

 



6 

 
 

neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

székhelye:  1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Ajánlat:  

 

Fajlagos egységár a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 19,663 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 15 918 451 (nettó HUF) 

 

Fajlagos egységár a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:16,433 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan: 13 303 594 (nettó HUF) 

 

Teljes összköltség a fenti 2 gázévre (2021-2023) vonatkozóan: 29 222 045 (nettó HUF). 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:--- 2 

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:  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a nyertes ajánlat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontja és a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerint. 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye:  1117 Budapest, Infopark sétány 1. 

adószáma:  25343502-2-44 

Ajánlat:  

Fajlagos egységár a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 14,977 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan:12 124 849 (nettó HUF) 

Fajlagos egységár a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:11,771 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:9 529 422 (nettó HUF) 

Teljes összköltség a fenti 2 gázévre (2021-2023) vonatkozóan: 21 654 271 (nettó HUF). 

Az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

ajánlattevő ajánlata a mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi 

felhívásban előírtaknak, ezért az érvényes. 

A legalacsonyabb árat tartalmazó – azaz a legkedvezőbb – érvényes ajánlat az E2 Hungary 

Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2----- 

neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székhelye:  1134 Budapest, Váci út 17. 

adószáma:  13322142-2-41 

Ajánlat:  

Fajlagos egységár a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan: 15,904 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2021/2022-es gázévre vonatkozóan:12 875 481 (nettó HUF) 

Fajlagos egységár a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:12,530 (nettó HUF/kWh) 

Teljes összköltség a 2022/2023-as gázévre vonatkozóan:10 144 049  (nettó HUF) 

Teljes összköltség a fenti 2 gázévre (2021-2023) vonatkozóan: 23 019 530 (nettó HUF). 

Az E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben 

megfelelt a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi felhívásban előírtaknak, ezért az érvényes. 
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A nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árat tartalmazó – azaz a második legkedvezőbb – érvényes 

ajánlat az E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata. 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

Keretmegállapodásos eljárás első szakaszában meghatározottak szerint. 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

Keretmegállapodásos eljárás első szakaszában meghatározottak szerint. 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

Keretmegállapodásos eljárás első szakaszában meghatározottak szerint. 

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: 

Keretmegállapodásos eljárás első szakaszában meghatározottak szerint. 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Nem volt érvénytelen ajánlat. 

 

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

intézkedések ismertetése:--- 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2021/08/13)  

Lejárata: (2021/08/23) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  

(2021/08/12) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  

(2021/08/12) 
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VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

Figyelemmel arra, hogy az ajánlattételi felhívás 16) Értékelési szempontok pontja értelmében az 

ajánlatok egyedüli értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb 

ár, ezért az összegezés V.2.3)-V.2.4) pontjai nem relevánsak és nem kerültek kitöltésre. 

 

A szerződéskötési moratórium időtartama a Kbt. 48. § (3), (5) és 131. (6) bekezdésére figyelemmel 

került meghatározásra. 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 


