Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám
EKRSZ_49999912
Postai cím:
Város:
Nyíregyháza
NUTS-kód:
HU323
Postai irányítószám:
4400
Ország:
Magyarország
Egyéb cím adatok:
Népkert Utca 12
Kapcsolattartó személy:
Joó
László
E-mail:
nyirtavho@nyirtavho.hu
Telefon:
+36 42314433
Fax:
+36 42314433
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
www.nyirtavho.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:
Igen
Hivatalos név:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám
EKRSZ_17942980
Postai cím:
Város:
Nyíregyháza
NUTS-kód:
HU323
Postai irányítószám:
4400
Ország:
Magyarország
Egyéb cím adatok:
Kossuth Tér 1.
Kapcsolattartó személy:

Dr.
Mester
Enikő
E-mail:
mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon:
+36 42524524
Fax:
+36 42524524
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:
Nem
Hivatalos név:
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám
EKRSZ_78487961
Postai cím:
Város:
NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód:
HU323
Postai irányítószám:
4400
Ország:
Magyarország
Egyéb cím adatok:
Tüzér Utca 2-4.
Kapcsolattartó személy:
Dr.
Pazonyi
Péter
E-mail:
jogi@nyivv.hu
Telefon:
+36 42548460
Fax:
+36 42548460
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:
Nem
Hivatalos név:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_68342775
Postai cím:
Város:
Nyíregyháza
NUTS-kód:
HU323
Postai irányítószám:
4400
Ország:
Magyarország
Egyéb cím adatok:
Bokréta Utca 22.
Kapcsolattartó személy:
Dr.
Zorgel
Enikő
E-mail:
kozbeszerzes@thgkft.hu
Telefon:
+36 42594503
Fax:
+36 42594503
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
www.thgkft.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:
Nem
Hivatalos név:
Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám
EKRSZ_29008724
Postai cím:
Város:
Nyíregyháza
NUTS-kód:
HU323
Postai irányítószám:
4431
Ország:
Magyarország
Egyéb cím adatok:
Szódaház Utca 18
Kapcsolattartó személy:
Podlovics
Roland
E-mail:
sostort@sostort.hu
Telefon:
+36 42500106

Fax:
+36 42500106
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
www.sosotrt.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:
Nem
Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Árubeszerzés
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Földgáz szabadpiaci vétele Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú
társaságai részére 2018.10.01. 06:00 órától 2019.10.01. 06.00 óráig tartó időszakra
vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.05.29.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
1 - NYÍRVV KFT 20 m3 feletti fogyasztási helyei
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 5.144.527 Ft,
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244
nettó 5.840.408 Ft
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244
nettó 5.250.626 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 5.144.527 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
2 - Nyíregyháza MJV Önkormányzata – 20 m3 feletti
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 4.040.341 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244
nettó 4.445.328 Ft
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244

nettó 4.177.502 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 4.040.341 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
3 - NYÍRVV Nonprofit Kft. 20 m3/h alatti
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 7.121.662 Ft
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244
nettó 7.407.949 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244
nettó 8.146.374,02 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 7.121.662 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
4 - Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft 20 m3 alatti
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 3.710.963 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244
nettó 3.919.551 Ft

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244
nettó 3.817.293,11 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 3.710.963 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
5 - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 100 m3/h fölötti
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 40.431.919 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244
nettó 44.206.528 Ft
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244
nettó 42.068.434,19 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244

nettó 40.431.919 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
6 - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 20-100 m3/h közötti
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 16.098.911 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244

nettó 17.218.510,37 Ft
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244
nettó 16.408.606,5 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 16.098.911 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
7 - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 20 m3/h alatti
A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 2.034.689 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244
nettó 2.135.173 Ft
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244
nettó 2.079.253,02 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20

10897830244
nettó 2.034.689 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
8 - Nyírtávhő Kft. 100 m3/h feletti
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 15.926.382 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.

12928130244
nettó 17.213.884,16 Ft
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.
24765648244
nettó 16.619.505,54 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 15.926.382 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
9 - Nyíregyháza MJV Önkormányzata – 20 m3 feletti

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
2
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 470.928 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.
12928130244
nettó 709.575 Ft
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:
Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
NKM Földgázszolgáltató Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20
10897830244
nettó 470.928 Ft Legalacsonyabb ellenértéket az ajánlattevő adta az eljárás során
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:
2018.07.11.
Lejárata:
2018.07.20.
Moratóriummal kapcsolatos további információk:
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
2018.07.10.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
2018.07.10.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

