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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:15765/2018  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:
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neve:
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Szarvasné Dr. Bögi Eszter
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EKR000601142018

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000601142018/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000601142018/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

http://sport.ujbuda.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13968979Fax:+36 302019965Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Bécsi Út 63

Tarman Renáta

kozbeszerzes@intender.hu

http://sport.ujbuda.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus

Nonprofit Kft.

Szabadidő, kultúra és vallás

Sport 11 villamos és hőenergia

EKR000601142018



EKR000601142018
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09310000-5

65310000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Sport 11 villamosenergiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi 
részre

Ajánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

HUFPénznem:1Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Árubeszerzés

Sport 11 villamos és hőenergia

1112 Budapest, Kánai út 2.

Ajánlatkérő villamosenergiát kíván beszerezni évi 654 600 Kwh mennyiségben. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési 
dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy 
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

65400000-7

65000000-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Sport 11 hőenergiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / 
Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségekhez képest évente (szerződés megkötésétől számított 12 hónap) + 30 % -al eltérhet.

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott 
döntése alapján meghosszabbítsa további 12 X 1 hónap időtartammal.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

12

Igen

Nem

Igen

Nem

Nem

1112 Budapest, Kánai út 2.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / 
Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségekhez képest évente (szerződés megkötésétől számított 12 hónap) + 30 % -al eltérhet.

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott 
döntése alapján meghosszabbítsa további 12 X 1 hónap időtartammal.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ajánlatkérő hőenergiát kíván beszerezni évi 7000 GJ mennyiségben. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum 
bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást 
határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Igen

Nem

Igen

Nem

Nem
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A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36
hónap) az alábbi referenciákkal: M.1.1. az 1. rész esetében legalább nettó 5.000.000,- Ft ellenértékben (tovább)értékesített 
villamosenergia szolgáltatására vonatkozó referenciával M.1.2. a 2. rész esetében legalább nettó 5.000.000,- Ft ellenértékben (tovább)
értékesített távhő szolgáltatására vonatkozó referenciával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk 
megadását. A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőknek az alábbiak és a 
közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.
§ (4) – (7) bekezdéseire is figyelemmel. Ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései, továbbá 22. § -ának rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt 
alkalmassági minimumkövetelményeket. A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban 
előírt igazolások benyújtására, abban az esetben, ha ezt az első szakasz során nem nyújtották be. Az ismertetőben meg kell adni 
legalább: (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) az ellenszolgáltatás összegét, (iv) a teljesítés idejét (kezdő 
és befejező időpontját és/hónap/nap pontossággal), (v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1. Az ajánlattevő jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik P.1.1 az 1. rész esetében összesen minimum nettó 10.000.000
,- Ft P.1.2. a 2. rész esetében összesen minimum nettó 10.000.000,- Ft teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel a 
felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben. Amennyiben több rész vonatkozásában 
kerül az ajánlat benyújtásra úgy a fentiekben meghatározott összegek együttes értékét kell igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő 
ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk 
megadását. A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőknek az alábbiak szerint 
kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdéseire is figyelemmel. ajánlattevőknek a 
Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint kell igazolniuk az 
előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A gazdasági szereplő akkor 
sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell 
előzetesen igazolni Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) 
bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) 
bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) 
bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 
62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig
, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát 
az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

Nem

Nem
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NemAz ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

NemIgénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést 
megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat: - Meghiúsulási kötbér A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik 
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

-

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak 
lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg. 2
. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés). 3. Ajánlatkérő valamennyi 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (
ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

-

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

ítélje oda.

Nem

Igen

2018.10.11 10:00

HU

2018.10.11 12:00

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Nem

Nem

Nem

Igen
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Feladott 2018.09.03 Tarman Renáta Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2018.09.04

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont 
vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése). 4. Ajánlatkérő azt tekinti az 
eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
5. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak 
végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak. 6. Ajánlatkérő 
nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HUNUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.sport.ujbuda.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13968979Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:2989/2019  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

SPORT11 energiaKözbeszerzés 
tárgya:

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001000762018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. EKRSZ_
74928075

Budapest HU110 1113

Bocskai Út 39-41

Szarvasné Dr. Bögi Eszter

bogi.eszter@sport.ujbuda.hu +36 704582117

www.sport.ujbuda.hu

InTender Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság EKRSZ_
76789986

Budapest 1036
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

www.sport.ujbuda.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13968979Fax:+36 302019965Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok: Bécsi Út 63

Tarman Renáta

kozbeszerzes@intender.hu

www.sport.ujbuda.hu

Nem

Nem

Egyéb típus

Nonprofit Kft.

Szabadidő, kultúra és vallás

SPORT11 energia

EKR001000762018

Árubeszerzés

Sport 11 villamos és hőenergia

123 373 446
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NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

65400000-7

65000000-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - SPORT11 hőenergiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ajánlatkérő villamosenergiát kíván beszerezni évi 654 600 Kwh mennyiségben. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési 
dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy 
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1112 Budapest, Kánai út 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

65310000-9

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - SPORT11 villamosenergiaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Nem

Nem

Igen

Igen

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségekhez képest évente (szerződés megkötésétől számított 12 hónap) + 30 % -al eltérhet.

Nem
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ajánlatkérő hőenergiát kíván beszerezni évi 7000 GJ mennyiségben. A fűtési alapdíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros 
Közgyűlése által rendeletben meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.1.a.” kategóriában meghatározott 
érték alapján meghatározott ár a mindenkori változáskor indexálódik, az indexált ár a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott mindenkori 
értékétől maximum 5 %-al térhet el. A távfűtési hődíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben 
meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.2.a.” kategóriában meghatározott érték alapján meghatározott 
ár a mindenkori változáskor indexálódik, az indexált ár a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott mindenkori értékétől maximum 5 %-al 
térhet el. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra
, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is 
elfogadja.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1112 Budapest, Kánai út 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

Nem

Nem

Igen

Igen

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségekhez képest évente (szerződés megkötésétől számított 12 hónap) + 30 % -al eltérhet.

Nem

Nem

Nem

Nem
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IgenA nyertes ajánlattevő kkv:13093853242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 309141696Telefon:santal@euroinvest.huE-mail:

Váci Út 3Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1062Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
41011832

Nemzeti azonosítószámGM Kőérberek 30 Villamosenergia-termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - SPORT11 villamosenergiaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

NemAz ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

NemA hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2018/S 235-536772

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik Nem

Igen
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Váci Út 3Egyéb cím adatok(közterület neve,

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1062Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
41011832

Nemzeti azonosítószámGM Kőérberek 30 Villamosenergia-termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - SPORT11 hőenergiaRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

46 463 508A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

400 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

Igen
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Mindkét rész esetében a nyertes ajánlattevő adószáma: 13093853-2-42 Hőenergia - Alapdíj 12.862.269,- Ft nettó/MW/év, Fűtés 
3656,10 Ft nettó/GJ, Hőszolgáltatási alapdíj nettó mértéke az aláírás időpontjában: 643.113,45 nettó Ft/MW/hónap Villamosenergia - 
35,49 Ft + ÉFA/kWh

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

76 909 938A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

80 000 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:13093853242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 309141696Telefon:santal@euroinvest.huE-mail:

típusa, házszám, egyéb):

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2018.12.03 2018.12.06 Tarman Renáta Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2018.12.17 2018.12.26 Tarman Renáta Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.01.02 2019.01.03 Tarman Renáta Feladott verzió

Közzétett verzió

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Feladott 2019.02.15 Tarman Renáta Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 4 sor (1 / 1)

 

3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.02.18

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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SPORT11 energia

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/66
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.04.02.
Iktatószám: 5448/2020
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
GM Kőérberek 30 Villamosenergia-termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74928075
Postai cím: Bocskai Út 39-41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szarvasné Dr. Bögi Eszter
Telefon: +36 704582117
E-mail: bogi.eszter@sport.ujbuda.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sport.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sport.ujbuda.hu

II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SPORT11 energia

Hivatkozási szám: EKR001000762018
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SPORT11 hőenergia

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65000000-3
További tárgyak: 65400000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kánai út 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő hőenergiát kíván beszerezni évi 7000 GJ mennyiségben.
A fűtési alapdíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben
meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.1.a.” kategóriában
meghatározott érték alapján meghatározott ár a mindenkori változáskor indexálódik, az indexált ár
a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott mindenkori értékétől maximum 5 %-al térhet el.
A távfűtési hődíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben
meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.2.a.” kategóriában
meghatározott érték alapján meghatározott ár a mindenkori változáskor indexálódik, az indexált ár
a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott mindenkori értékétől maximum 5 %-al térhet el.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 036 - 080706

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: SPORT11 hőenergia
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: GM Kőérberek 30 Villamosenergia-termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41011832
Postai cím: Váci Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: santal@euroinvest.hu
Telefon: +36 309141696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa
nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 76909938 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása 
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt): 
„9.1. Felek megállapodnak, hogy a Távhőszolgáltató a szolgáltatásait az alábbi ellenértéken 
szolgáltatja: 
a) Hőenergia: 
Alapdíj 12.862.269 nettó Ft/MW/év 
Fűtés 3656,10 nettó Ft/GJ 
b) Hidegenergia: 
Alapdíj 12.249.780 nettó Ft/MW/év 
Hűtés 4874,80 nettó Ft/GJ 
„9.3. A szolgáltatás díja 
9.3.1. A hőszolgáltatás díjai: 
A díj besorolás szerint: “Egyéb” díjkategória 
A fűtési alapdíj magába foglalja a fűtési-, HMV felmelegítési szolgáltatásokat. Az alapdíj nem 
tartalmazza a használati melegvíz víz- és csatornadíját. Az alapdíj a Felhasználó épületének 
rendelkezésére álló hőteljesítmény naptári évre fizetendő éves díj (Ft/MW/év). 
A fűtési alapdíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben 
meghatározott - FŐTÁV Zrt. ”Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.1.a.” kategóriában 
meghatározott érték alapján meghatározott ár a mindenkori változások indexálódik, az indexált 
ár a Főtáv Zrt. Fentebb meghatározott mindenkori értékétől maximum 5%-al térhet el. 
A hőszolgáltatási alapdíj nettó mértéke az aláírás időpontjában: 
643.113,45 nettó Ft/MW/hónap 
A lekötött fűtési összes hőteljesítmény: 
600 kW 
Fűtési hődíj, amelyet a Felhasználó a vételezett, a szerződés 3. pontjában meghatározott 
elszámolási hőmennyiségmérők által mért hőmennyiség után fizet. 
A hődíj számlázása havonkénti mérés alapján történik. 
A távfűtési hődíj tekintetében a - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben 
meghatározott - FŐTÁV Zrt. ”Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.2.a.” kategóriában 
meghatározott mindenkori érték a mértékadó.” 
 
„9.3.2. A hűtési alapdíj magába foglalja a hűtési (hidegenergia) szolgáltatást. 
A hűtési alapdíj tekintetében a - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben meghatározott 
- FŐTÁV Zrt. ”Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.1.a.” kategóriában meghatározott 
mindenkori értékével egyezik meg. 
A hűtési alapdíj az aláírás időpontjában: 
12.249.780 nettó Ft/MW/év 
A lekötött hűtési hőteljesítmény: 
150 kW 
A hűtési hődíj (hidegenergia hődíja) magába foglalja a hűtési (hidegenergia) szolgáltatást. 
A hűtési hődíj tekintetében a - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben meghatározott - 
FŐTÁV Zrt. ”Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.2.a.” kategóriában meghatározott 
mindenkori érték 1,40 szeres szorzata a mértékadó. 
A hűtési hő nettó hődíja az aláírás időpontjában: 
3.482 nettó Ft/GJ x 1,40 = 4.874,80 nettó Ft/GJ
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Hidegenergia hődíja, amelyet a Felhasználó a vételezett, a szerződés 3. pontban meghatározott
elszámolási hőmennyiségmérő által mért hidegenergia mennyiség után fizet. 
A hidegenergia díj számlázása havonkénti mérés alapján történik. 
A Felhasználó vállalja min. 250 GJ/év hűtési hőmennyiség felhasználását. 
Amennyiben az éves felhasználás ennél kevesebb, akkor a tényleges felhasználás és a vállalt
minimális felhasználás különbözetét Távhőszolgáltató jogosult kiszámlázni a Felhasználó felé a
tárgyévet követő januárban, a számlázás időpontjában érvényes hűtési hődíj 50%-os
árszintjén.” 
„10.1. Az alapdíjak 1/12-ed részét a tárgyhó első napján, a hő díjait a tárgyhónapot követő
hónapban a Távhőszolgáltató által benyújtott számla alapján átutalással kell kiegyenlíteni. A
hidegenergia alapdíj mértékét 12 hónapra elosztva a tárgyhó első napján, a hidegenergia díjait
a tárgyhónapot követő hónapban a Távhőszolgáltató által benyújtott számla alapján átutalással
kell kiegyenlíteni.” 
„10.2. A szolgáltatási díjak mértéke a mindenkori, a fűtési és a hűtési energia árára vonatkozó
hatályos jogszabályokkal összhangban változik.” 
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020. március 23.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.
§-ának előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be



6

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65000000-3
További tárgyak: 65400000-7

VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kánai út 2.

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő hőenergiát kíván beszerezni évi 7000 GJ mennyiségben. 
A fűtési alapdíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben 
meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.1.a.” kategóriában 
meghatározott érték alapján meghatározott ár a mindenkori változáskor indexálódik, az indexált ár 
a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott mindenkori értékétől maximum 5 %-al térhet el. 
A távfűtési hődíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben 
meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.2.a.” kategóriában 
meghatározott érték alapján meghatározott ár a mindenkori változáskor indexálódik, az indexált ár 
a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott mindenkori értékétől maximum 5 %-al térhet el. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, 
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű 
teljesítést is elfogadja. 
Ajánlatkérő oldalán igény jelentkezett az üzemeltetésében lévő Sport 11 Rendezvény és 
Sportközpont (cím: 1112 Budapest, Kánai út 2.) nyári hónapokban történő hőmérsékletének 
szabályozására, így 250 GJ hidegenergia beszerzésére. A Sport 11 Rendezvény és Sportközpontban 
jelenleg kiépített csőrendszer alkalmas a hidegenergia szállítására, azonban a műszaki-technikai 
sajátosságok miatt kizárólag Nyertes Ajánlattevő az egyetlen gazdasági szereplő, aki a meglévő
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csőrendszert a hidegenergia szállítására alkalmassá tudja tenni. Tekintettel arra, hogy a
hidegenergiát Nyertes Ajánlattevő a FŐTÁV Zrt. által biztosított árhoz kapcsolódóan rögzített áron
tudja nyújtani Ajánlatkérő részére, így Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő között fennálló,
közbeszerzési eljárás keretében megkötött, hőenergia szolgáltatásra vonatkozó szerződés
módosítása vált szükségességé.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama

Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 79965905
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: GM Kőérberek 30 Villamosenergia-termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41011832
Postai cím: Váci Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: santal@euroinvest.hu
Telefon: +36 309141696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)

VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt): „2.1 A Távhőszolgáltató e szerződéssel arra vállal kötelezettséget, hogy 
hőenergia és hidegenergia teljesítménnyel (fűtés és hűtés) áll a Felhasználó rendelkezésére a 
fogyasztási helyen található hőközpontokban. 
2.2 A hőenergia (fűtés előállításához szükséges hő) szolgáltatása melegvíz hőhordozó közeggel 
történik. A hidegenergia szolgáltatása (hűtés) hűtöttvíz hőhordozó közeggel történik. 
2.3 A Felhasználó e szerződéssel a rendelkezésére álló hő- és hűtési teljesítményből a
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szükséges mennyiségű hő- és hideg energia átvételére a 9. pont szerinti díjak fizetésére vállal 
kötelezettséget.” 
„3.1. A Felhasználó vállalja min. 7000 GJ/év (a szerződés aláírásától számított) fűtési 
hőmennyiség felhasználását a két fogyasztói hőközponton keresztül (a továbbiakban: Éves 
minimális hőmennyiség). A Felhasználó vállalja továbbá min. 250 GJ/év hűtési hőmennyiség 
felhasználását ( a továbbiakban: Éves minimális hűtési hőmennyiség). A Távhőszolgáltató az 
éves minimális hűtési hőmennyiség +30 % mértékig változatlan hődíj mellett biztosítja az 
ellátást” 
„4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy Távhőszolgáltató a hidegenergiát 2020. május 15. 
napjától 2020. szeptember 15. napjáig köteles szolgáltatni.” 
„5.5. Felek rögzítik, hogy Távhőszolgáltató a saját távhőtermelő fűtőerőművéből származó fűtési 
illetve hűtési hőenergiával teljesíti szolgáltatói kötelezettségét napi (24 órás) átlagban a 
szükséglet szerinti hőmennyiséget a külső hőmérsékletnek megfelelő mértékben, de 
napszakonként az átlagos értéktől eltérő mennyiségben. Távhőszolgáltató a hűtési célú 
előremenő víz hőmérsékletét a nyári időszakban átlagosan 12 °C alatt tartja” 
„5.6. Felek rögzítik, hogy hűtési időszak május 15-től szeptember 15-ig tart, amely időszakban a 
+20 C feletti várható napi átlaghőmérsékletnél üzemelteti Távhőszolgáltató a hűtési rendszert. A 
hűtési időszak kezdetén a fogyasztói hűtési rendszert Felhasználó az igénye szerint indíthatja, 
az Üzemviteli Megállapodás szerint.” 
„5.7. A fűtési és hűtési bekötő vezetékek, a hőmennyiségmérők szekunder oldali elzáró 
szerelvényekkel bezárólag a Távhőszolgáltató tulajdonában vannak.” 
„5.8. A szolgáltatói távhűtési rendszert Távhőszolgáltató a környezeti hőmérséklet 
figyelembe-vételével üzemelteti oly módon, hogy a fogyasztói hálózat rendeltetésszerűen 
üzemeltethető legyen.” 
„6.1. A szolgáltatott, illetőleg vételezett fűtésre előállítására fordított hőenergiát, illetőleg 
vételezett hűtés előállítására fordított hőenergiát a Távhőszolgáltató az épület csatlakozási 
pontján: 
 
SPORT Központ hőközpontban Fűtési mérő gyári száma: 1139650 
Hűtési mérő gyári szám 4909803 
SPORT Uszoda hőközpontban Fűtési mérő gyári száma: 13651020 
elhelyezett OMH hiteles hőmennyiségmérőkkel (elszámolási mérők) méri.” 
„6.5. Abban az esetben, ha a hő- és hidegenergia fogyasztás a hőmennyiségmérő 
méréshatárának alsó határértékét tartósan nem éri el, a fogyasztás mértékét a Felek közösen 
állapítják meg.” 
„7.1. A Távhőszolgáltató, illetve a Felhasználó a fűtés, valamint hűtés rendszeren a szolgáltatás 
szüneteltetésével, ill. vételezési szünettel járó terv szerinti fenntartási munkát végezhetnek. A 
terv szerinti karbantartási, felújítási munkákat - más megállapodás hiányában - hőszolgáltatás 
estén május 16-a és szeptember 14-e közötti időszakban, hidegenergia szolgáltatás esetén 
pedig ezen időszakon kívül kell elvégezni. A terv szerinti karbantartási, felújítási munkák 
megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a Felhasználó és a Távhőszolgáltató 
egymást legalább 15 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.” 
„7.3. A fentiek szerinti értesítési kötelezettség teljesítése esetén a felek a hőenergia és 
hidegenergia-szolgáltatás szüneteltetéséből, vagy a vételezési szünetből eredő káruk 
megtérítését egymástól nem követelhetik.” 
„8.1. A hőenergia és hidegenergia szolgáltatáshoz szükséges berendezések üzemeltetését a
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csatlakozási határig a Távhőszolgáltató, azon túl a Felhasználó végzi.”
VII.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a
2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Nyertes Ajánlattevőtől, mint eredeti
szerződő féltől további áruk (hidegenergia) beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az
eredeti szerződésben, és személyének változása nem megvalósítható gazdasági, illetve műszaki
okból, mivel a műszaki-technikai sajátosságok miatt más gazdasági szereplő nem tudja
eszközölni a meglévő csőrendszerben a hidegenergia szállítását, továbbá Nyertes Ajánlattevő
személyének változása esetén egy új csőrendszer kialakítása Ajánlatkérő számára jelentős
hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. A hidegenergia szállítása okán
jelentkező ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át így a
jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) b) pontjának.
150 kW lekötött hűtési hőteljesítmény, alapdíj ára: 12.249.780,- Ft/MW/év
0,15 x 12.249.780 =1.837.476 (alapdíj 1 évre)
250 GJ (lekötött hűtési hőmennyiség) x 4847 (hődíj) = 1.218.500 Ft / év
A hűtés várható éves költsége:
1.837.467+1.218.500= 3.055.967 Ft
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének
c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében
– az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 76909938 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 79965905 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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