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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 13-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12073/2022. Tárgy: Javaslat csoportos foldgáz közbeszerzés
eredményének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

2022 nyár elején a foldgáz energia esetében az akkor egyetemes szolgáltatásban vételező
íoldgáz energia fogyasztási helyeken konnányrendeletben rögzítve eltörölték az egyetemes
szolgáltatás rendszerét a magas energiaárak miatt. Ezek a fogyasztási helyek a kisméretű, 20 m3 alatti
gáz méröórával ellátott fogyasztási helyek.

2022. június 30-ig, majd ezt meghosszabbítva 2022. augusztus 15-ig nyilatkozni kellett ezen
érintett foldgáz energia felhasználási helyek esetében, hogy igénybe vesszük 2022. július 1-jétől a
végsőmenedékes szolgáltatást, amely 2022. december 31-ig nyújt szerződéses jogviszonyt a Korm.
rendeletben megjelölt MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel. Az ezt követö idöszakra azoknak az
Önkormányzatoknak, akik a fogyasztási mennyiségükkel átlépik a nettó 15.000.000 Ft-os értékhatárt,
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Dunavarsány Város Onkormányzata (és intézményei)
ezen közbeszerzési értékhatár feletti fogyasztással rendelkezik.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával az InFend Energy Kft-t több önkormányzattal csoportot
alkotva bízta meg Önkormányzatunk konzorciumvezetőként. A Dunavarsány Város Onkormányzat
által vezetett földgáz energia közbeszerzési csoport eljárása 2022. november 18-án indult el a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) felületén. A csoportban összesen 50 db ajánlatkérö vett
részt, mintegy 7.021. 113 kWh, vagyis 665.508 m3 mennyiségű földgáz keriilt versenyeztetésre a 2023.
január 1.-2023. október 1. közötti időszakra vonatkozóan. Az eljárás során az ajánlattételi határidore
2022. november 28-áig 3 db foldgáz energia kereskedőtöl érkezett be ajánlat. A legalacsonyabb
árszintet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tette 8, 36 EUR/MWh-ás spread értékkel (kereskedöi
felár). (A képletes árat alkalmazó eljárásoknál az energiakereskedök az úgynevezett spread értékkel a
kereskedöi felárral versenyeznek. Aki a legalacsonyabb felárat adja, megnyeri az eljárást.)

Az MVM ajánlatában a molekula díj (1 m3 gáz ára rendszerhasználati díj nélkül) értéke
összesen a teljes csoportra vonatkozóan: 458.211.911 Ft, ez 629,82 Ft/m3, vagyis ez 1 m3 gáz árát
jelenti rendszerhasználati dij nélkül. A gázdíj a rendszerhasználattal együtt 1 m3-re vetítve 714,09
Ft/m3, ami jelen piaci kömyezetben kedvezö árszintnek számi't. Az eljárás lezárásra került a KEF
portálon az összegezéssel 2022. november 30-án, jelenleg az MVM készíti elö az új foldgáz energia
szerzödéseket a csoport tagjai számára.

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselö-testülettöl a határozatijavaslat elfogadását.



Hatarozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 2022. november 30. napjával lezárt csoportos foldgáz közbeszerzési eljárást a jelen

határozat elfogadását segftő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti csoportos földgáz közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevőjével, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel a földgáz energia
szerződések aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezetö

Melléklet: Közbeszerzési eljárás összegezés

Dunavarsány, 2022. december 7.
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Az elöterjesztés törvényes: .1
dr. Szilagyi Ákqs
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1. SZAMÜ MELLEKLET

14. melléUet a 44/2015. XI. 2. MvM rendelethez31-

KÖZBESZERZESI ADATBAZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Postai irányítószám: 2336

11. szakasz: Ajánlatkérő

11. l)Névés címek (jelölje meg az eljárásért feleiős összes ajánlathérőt)
Hivatalos név: Dunavarsány Város Onkormányzata

Postai cím: Kossuth Lajos utca 18.

Város: Dunavarsány

1 II. szakasz: Tárgy

JI. l) Meghatározás

11.1.1) A közbeszerzés tárgya:
"Földgáz energia beszerzése"

i 11.2) A kozbeszerzés mennyisége i

U. 2. 1) Általános felhasználású földgáz energia szallftása ajánlatkérék részére a 2023. január 01. 06:00 és 2023. október 1. 06:00 óra közötti
idöszakban (7 021113 kWh mennyiségben. Ajánlatkérők szerint: Acs Károly Művdödési központ,
7 499 kWh; AIbertirsa Város Önkormmyzata ,779 8)9 kWh; Balatonboglár Városi Önkomiányzat, 39 662 kWh; Balatonboglári dr. Torók
Sándor Egészségugyi Központ, 51 054 kWh; Balatonboglári Hétszfnvirág Ovoda és Bolcsöde, 35 862 kWh; Balatonboglári Kozös
Önkormányzati Hivatal, 38 506 kWh; Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár, 17 748 kWh; Balatonboglári Varga Béla Városi
Művelodési Haz, 32 417 kWh; Balatonszárszó Nagyközség Önltormmyzata, 196 254 kWh; Balatonszárszói Százszorszép Ovoda és Mini
Bölcsode, 106 553 kWh; Biatorbágy Város Önkormmyzata, 1 403 377 kWh; Budapesti Torténeti Múzeum, 356 135 kWh; Bük Varos
Önkorminyzata, 267 382 kWh; Dunavarsmy és Komyéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 9 428 kWh; Dunavarsány Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata, 9293 kWh; Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfí Művelődési Ház és Könyvtár, 91 783 kWh;
Dunavarsány Város Önkormmyzata, 100 559 kWh; Dunavarsányi Közös Onkormmyzati Hivatal, 62 932 kWh; Dunavarsmyi Közös
Önkormányzati Hvatal, 220 273 kWh; Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft" 12 835 kWh; Halászkerti Tundérkert Ovoda, 31 481 kWh;
Halásztelek Város Önkormányzata, 379 234 kWh; Halásztelki Humánszolgáltató Központ, 30 671 kWh; Kármán JózsefVárosi KOnyvtár
és Közösségi Ház, 18 153 kWh; Lajosmizse Város Önkormányzata, 59 940 kWh; Lajosinizsei Közös Önkormmyzati Hivatal, 83 053 kWh;
Márai Sándor Közművelödési Intézmény és Városi Könyvtár, 74 599 kWh; Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Ovoda és Bölcsöde,
229 004 kWh; Mikebuda Község Önkormányzata, 77 972 kWh; Nagykállo Város Önkormányzata, 103 963 kWh; Nagykállói Bmnszvik
TerézÓvoda, 75 515 kWh;Nagykallói Család-ésGyermekjólétiKözpont, 18 878 kWh; Nagykallói Közhasznú Nonprofit Kft., 2 508 kWh;
Nagykálloi Napsugár Bölcsőde, 31 451 kWh; Nagykállói Polgármesteri Hivatal, 18 878 kWh; Pestszentlérinc-Pestszentimre EgészségUgyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft, 309 443 kWh; Pilis Város Önkormányzat, 130 506 kWh; Pilisi Játékország Ovoda, 80 283 kWh;
Pilisi Polgármesteri Hivatal, 112 179 kWh; Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ, 9 120 kWh; Ráckeve és Komyéke Család- és
Gyermekjóléti Központ, 19 571 kWh; Ráckeve Város Önkormányzata, 11 377 kWh; Ráckeve Város Szakorvosi Rendelointézete, 109 776
kWh; Ráckevei Polgármesteri Hivatal, 46718 kWh; Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Ktí, 37654 kWh; Sarkad Város
Önkormmyzata, 531 064 kWh; Tápióbicske Kozség Önkormányzata, 73 615 kWh; Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, 162 323 kWh;
Teszovál Kit., 24 987 kWh; Városi Intézményi Gazdasági Iroda, 287 736 kWh
Az ajánlatkérö a megadott mennyiségtől + 30%-kal eltérhet. Fogyasztási helyek jellemzöinek részletes leírását és a követelményrendszert
a közbeszerzési dokumentumok részét képezö müszaki leírás, valamint a szerzödéstervezet tartalmazza

] IV. szakasz: E^járás

I IV. 1) Meghatározás

IV. 1. 1) AKbt. melyrésze, illetve fejezete szerintí eljárás került alkalmazásra: H. részXVL fejezet
IV. 1.2) Az eljárás fajtája:
"ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI CÉLÜ FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZESE 2022-2023)" tárgyban megindftott központosított!
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás felhívásának eredményeképpen a Beszerzö és az Eladó között keretmegállapodás jött létre

1 (továbbiakbm: KM) KM01GE2223
IV. 1. 3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetese:

I P/. 1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

ÍV. 2) Adminisztratív Ínformációk
....̂ .^..̂ - ^^ --- ^
IV. 2. 1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel'
' A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: TED 2020/S 251-628376 hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesitoben:
' KE 23638/2020 (KE-szám/évszám)

rv. 2. 2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljarás esetén az eljárást meginditó felhivás megküldésének,
2

1 illetöleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:'

i Az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2020/S 251-628376, a Kozbeszerzési Értesit6ben KE 23638/2020 iktatószámonjelent meg az
eljáraselsőrészétmegindítóajánlatifelhivás. Azeljárásmeginditásánaknapja: 2020. december21. Közzététel napja: 2020. december 24., |

Ijelen eljárásban a felhívás megküldésének napja: 2022. november 18. !



IV.2. 3) Az elözetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:'
2

P/. 2. 4) Elektronikustól eltérÖ kommunikációs eszközök alkalmazásának Índoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérö módon történö rendelkezésre bocsátásmak indoka:

i V. szakasz: Az eljárás eredménye
^.... ---. -__. _..
1 A szeraődés szama: [ ] Rész száma:'1' [ ] Elnevezés: "Földgáz energia beszeraése"

Az eljárás eredményes volt X igen o nem
.,2

V. l Eredménytelen eljárással kapcsolatos informácíó

V. l. l) Abefejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzésí eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerzödés megkötését megtagaáták

V. 1.2) A befejezetlen eljárást követöen indul-e új eljárás o igen o nem
2

V. 1.3) Az érvényes ajánlatot tevök"
Ajmlattevök neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szenntitartalmi eleme(i)^

2
V. 1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevök
Az érvénytelen ajánlatot tevök neve, címe és az érvénytelenség indoka:

2
V. 1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárftása érdekében az ajmlattev60c) által tett intézkedések ismertetése:'

2
! V.2 Az eljárás eredménye'

V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk
Abeérkezettajánlatok száma: [3]

l/ Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Ajánlattevo székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
AjánlaUevö adószáma: 26713111-2-44
Azon föbb, számszeriisítheto adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre keriilnek:
Indexált foldgáz termék "S" ajmlat ár (EUR/MWh): 8,36

2, Ajánlattevő neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
'Ajánlattevöszékhelye: 1134Budapest, Váci út 17.
Ajánlattevő adószáma: 13322142-2-44
Azon föbb, számszerűsíthetö adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:

1 Indexált földgáz termék "S" ajmlat ár (EUR/MWh): 15,91

3, Ajánlattevo neve: ALTEO Energiakereskedo Zártkörűen Müködő Részvéuytársasag
Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest m. kerillet Kórház utca 6-12.
Ajánlattevo adószáma: 23720448-2-41
Azon föbb, számszerüsíthetÖ adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:
Indexált fdldgáz termék "S" ajánlat ár (EUR/MWh): 18,95
V.2. 2) Az érvényes ajánlatot tevök

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

l/ Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Ajánlattevo székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Ajánlattevö adószáma: 26713111-2-44
Azon (Bbb, számszeriisitheto adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerillnek:
Indexált földgáz termék "S" ajánlat ár (EUR/MWh); 8,36

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az Ajánlati felhfvásban és a Kozbeszeizési Dokumentumokban fbglalt követelményeknek,
|valamint ajogszabályokban foglaltaknak.
!

\ Jelen eljárásban nem került sor az alkalmasság vizsgálatára.
L. --."7~-7~". ';~"~. 7-T
1 V.2.3) Az ajánlatok értékdése'
1 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatmk az ajánlattevö neve alatti oszlott oszlop bal oldaldra az adott ajánlatnak oz adott
i t'észszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldaiára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
; kialakított szorzalát kell beírm.)



Az ajánlattevö neve: Az ajánlattevö neve: Az ajánlattevö neve:

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben az

alszempontok
súlyszámai is)

ErtékelésÍ

i pontszám

ÉrtékelésÍ Ertékelési

pontszám pontszám
és

súlyszám
szorzata

Ertékelési

pontszám és
súlyszám
szorzata

Ertékelési

pontszam

Ertékelési

pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelésí pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

2
V. 2. 4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felsö határa:'
V.2. 5) Az ajinlatok értékelése során módszemek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérö megadta az ajmlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámofc'
Legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja, és a Keretmegállapodásban foglaltak alapján
Az'ajmlatok összehasonlitása a felolvasólapon feltuntetett "bdexált fdldgáz termék "S" ajánlat ár (EUR/MWh)" megajmlása alapján
történik.

V.2.6) A nyertes ajmlattevo neve, cime, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásmak indokai:
l/ Ajánlattevő neve: MVM Netí Energiakereskedelmi Zrt.
Ajánlattevö székhelye: 1081 Budapest, H. János Pál pápatér20.
Ajánlattevo adószíma: 26713111-2-44
Azon fobb, számszerüsftheto adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:
Indexált fdldgáz termék "S" ajánlat ár (EUR/MWh): 8,36

Ajánlattevö ajánlata érvényes, megfelel az Ajánlati felhfvásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt
követelményebiek, valamint ajogszabályokban foglaltaknak
A legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján az eljárás során a legkedvezöbb ajánlatot tette.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követö legkedvezöbb ajmlatot tevö neve, cfme, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának
indokai:

2
V.2.8) AIvállalkoz6(k) igénybe vétele' X igen o nem
A nyertes ajánlattevé ajmlataban a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesftéséhez az ajmlattevö alvállalkozót kivm
igénybe venni:
ugyfélszolgalati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
A nyertes ajánlatot követő legkedvezobb ajmlatot tevö ajánlatábm a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az
ajánlattevö alvállalkozót kíván igénybe venni:
V. 2. 9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
MVM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál papa tér 20., adószám: 26332392-2-44)
V.2. 10) Az alkalmasság igazolásában részt vevö szervezetek

Az erö&rTást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmmy(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevo ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajánlattevo ajánlatábm:

Az eréforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelolése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevo ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követo legkedvezöbb ajánlatot
tevö ajánlatában:

|V. 2. 11) Az érvénytelen ajánlatot tevök
[ Az érvénytelen ajánlatot tevök neve, cfme, adószáma és az érvénytelenség indoka:

j V.2. 12) Az osszeférhetetlenségi helyzet elhárftása érdekében az ajanlatteyo(k)^ltal tett mtezkedesek iT^
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI. l) További információk:
Ajánlatkérö a Kbt. 105. § (6) bekezdés alapján az alábbi ajánlattevök ajánlatát nem bfrálta el:

2, Ajánlattevő neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevö székhelye: 1134 Budapest, Vácí út17.
Ajánlattevö adószáma: 13322142-2-44

3, Ajánlattevő neve: ALTEO Energiakereskedö Zártkörűen Muködő Részvénytársaság



| Ajánlattevö székhelye: 1033 Budapest III. kerület Kórház utca 6-12.
i Ajánlattevő adószáma: 23720448-2-41
VLl. l) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: éééé/hh/nn)

VI. 1.2) Az Összegezés elkészítésének időpontja: (2022/11/30)

VI.1.3) Az összegezés megküldésénekidőpontja: (2022/11/30)
2

VI. 1.4) Az összegezés módosításának indoka:'
2

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

VI. 1.6) A módosÍtott összegezés megküldésének ídöpontja:" (éééé/Wnn)
2

VI. 1. 7) Az összegezés javításának indoka:'
2

VI. 1. 8) Az Összegezésjavításának idöpontja: (éééé/hh/nn)
2

VI. 1. 9) Ajavított összegezés megküldésének idöpontja: (éééé/hh/nn)

VI.1. 10) További infornaciók:
A közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 357/2022. (DC. 19.) Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján AKbt. 131. §|
(8) bekezdésében felsoroltak mellett - a 2. §-ban foglaltakra fígyelemmel -, a Kbt. 131. § (6) bekezdésétöl eltéröen az ott rögzített tíz-,

; illetve ötnapos ídőtartam letelte elött is megköthetö a szerzodés, a keretmegállapodás alapján történő beszerzes esetében. _j


