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Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására.

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
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JAVASLAT

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására.

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2018.  (XI.15)  számú  határozatával
„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre”  tárgyú a  közbeszerzésekről szóló
2015.  évi  CXLIII.  törvény  113.  §  (1)  bekezdése  szerinti  nyílt közbeszerzési  eljárás
lefolytatását határozta el. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A közbeszerzés két részből  álló  eljárásként  került  megindításra,  melyből  az egyik  rész a
közvilágítási hálózat energia ellátására, a másik rész az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
energia ellátására irányult.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) ke-
rült lebonyolításra az ÉSZ-KER Zrt. közreműködésével. Az EKR által készített bontási jegy-
zőkönyv alapján az ajánlattételi határidőig, azaz 2018.12.12. 11:00 óráig mindkét rész eseté-
ben 5 db ajánlat érkezett, az alábbiak szerinti megajánlásokkal: 

1. rész 

Ajánlattevő rövid neve
Nettó ajánlati ár

(HUF/kWh) 

NKM Áramszolgáltató Zrt. 18,27

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 19,62

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 18,15
CYEB Energiakereskedő Szolgáltató 
Kft.17,47
E.ON Energiakereskedelmi Kft. 18,75

2. rész

Ajánlattevő rövid neve
Nettó ajánlati ár

(HUF/kWh)

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 22,06

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. 21,89
E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

22,87

NKM Áramszolgáltató Zrt. 23,48
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 22,97

Az EKR által elkészített bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 



Dunaújváros  közvilágítási  rendszerének  energiaellátása  tekintetében  a  legkedvezőbb
ajánlatot az E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1134
Budapest,  Váci  út  17.) ajánlattevő  adta  nettó  17,47,-Ft/kWh+ÁFA  ajánlati  árral.  Az
ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár alapján a szerződéses összeg a rendelkezésre
álló  fedezeten  felül  van,  tekintettel  arra,  hogy  a  közbeszerzési  dokumentumokban  az
előkészítő városüzemeltetési és beruházási osztály éves szinten 1.500.000 kWh fogyasztást
jelölt  meg,  Dunaújváros  MJV Önkormányzatának  2019.  évben  betervezésre  kerülő  nettó
22.000.000  Ft  fedezettel.  A  gazdasági  szereplő  által  megajánlott  ár  alapján  viszont  a
megjelölt  1.500.000  kWh  éves  fogyasztás  biztosításához  nettó  26.205.000  Ft  fedezet
szükséges,  így  az  eljárás  eredményes  zárásához  szükséges  a  2019.  évi  költségvetés
terhére további nettó 4.205.000 Ft fedezet biztosítása.  

Ajánlattevő  az  alkalmassági  követelmények  és  kizáró  okok tekintetében  a  szükséges  és
előírt igazolásokat és nyilatkozatokat benyújtotta, így ezen gazdasági szereplő alkalmas a
szerződés teljesítésére. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a fenti eljárás 1. részének  vonatkozásában támogassa az E.
ON  Energiakereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (Székhely:  1134  Budapest,
Váci  út  17.) ajánlattevő  által  benyújtott  ajánlat  érvényesnek  nyilvánítását,  a  szükséges
fedezet biztosítását, valamint tekintve, hogy a gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn
kizáró ok – vagyis  az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére – így támogassa a
szerződés megkötését. 

Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  ingatlanok  villamos  energia
ellátására irányult a fentebb megjelölt közbeszerzési eljárás  2. része, melyben valamennyi
ajánlattevő  által  megajánlott  ár  a  rendelkezésre  álló  fedezeten  felüli  összeg,  továbbá  a
szerződés megkötése sem biztosítható a közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontig,
így javasolt ezen rész esetében az eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új közbeszerzési
eljárás  megindítása,  tekintettel  arra,  hogy  a  jogszabályi  rendelkezések  teljes  körű
betartásával kerüljön sor a szerződés megkötésére. 

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  2.  részének  vonatkozásában  fedezethiányra
tekintettel az eljárás eredménytelenségének megállapítását. 

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési
bizottság,  a  pénzügyi  bizottság  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai
bizottság  és  az  önkormányzat  bírálóbizottsága  rendkívüli  bizottsági  ülésén  tárgyalja,  a
bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé:



I.
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
___/2019. (I.17.) határozata

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról.

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 603/2018. (XI.15.) határozatával támogatta
a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyban a 2015. évi CXLIII.
törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében történő közbeszerzési eljárás
lefolytatását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását
követően  az  1.  rész  -  közvilágítás  -  tekintetében  megállapítja,  hogy  a  CYEB
Energiakereskedő  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2000  Szentendre
Szmolnyica  Sétány  6/5.)  ajánlattevő  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (2)  bekezdése  alapján
megfelelő.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az NKM Áramszolgáltató
Zrt. (6720 Szeged Klauzál Tér 9.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján
megfelelő.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az MVM Partner Energia-
kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest Szentendrei Út
207-209.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az E.ON Energiakereske-
delmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest  Váci  Út  17.)  ajánlattevő
által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő al-
kalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás-
ban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Ener-
giakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 72-74.) ajánlat-
tevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően az  1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy a  közbeszerzési eljárás
eredményes.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás
1.  részére  -  közvilágítás  –  vonatkozóan,  a benyújtott  ajánlatok  alapján  az  E.  ON



Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.),
mint  a  legkedvezőbb  érvényes  ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szervezetet  nyilvánítja
nyertesnek  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  kapcsolódó  szerződés  aláírására.  A
nyertes ajánlat összege nettó 17,47 ,- Ft/kWh + Áfa.

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.)
pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet nettó 26.205.000,- Ft összegben  a
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendele-
tében biztosítani fogja. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési referensek
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2019. január 31.

Dunaújváros, 2019. január 17.

          Hingyi László s.k.  Dr. Ragó Pál s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési       az önkormányzat Bíráló
         Bizottság elnöke             Bizottságának elnöke

            Tóth Kálmán s.k. Iván László s.k.
az Ügyrendi Igazgatási és Jogi                 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
           Bizottság elnöke és Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság

elnök



II.
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
___/2019. (I.17.) határozata

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról.

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2018.  (XI.15.)  határozatával
támogatta a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyban a
2015.  évi  CXLIII.  törvény  113.  §  (1)  bekezdés  szerinti  nyílt  eljárás  keretében
történő közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően a 2. rész vonatkozásában - Önkormányzati ingatlanok energia-ellátása
– megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelen, figyelemmel a Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pontjára, miszerint a rendelkezésre álló anyagi fedezet ösz-
szege (2.750.000,-  Ft)  nem elegendő  a  szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel (3.283.500,- Ft).

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a közbeszerzési referensek

Dunaújváros, 2019. január 17.

          Hingyi László s.k. Dr. Ragó Pál s.k.
a Gazdasági és Területfejlesztési       az önkormányzat Bíráló
         Bizottság elnöke             Bizottságának elnöke

            Tóth Kálmán s.k. Iván László s.k.
az Ügyrendi Igazgatási és Jogi                 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
           Bizottság elnöke és Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság

elnök


