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Pilis Város Onkormányzata Döntéselőkészítő Tanács részére

Tárev: Javaslat az önkormányzati és közintézményi konzorciumi villamos energia
közbeszerzésieljáráseredményénekelfogadására
Tisztelt Döntéselőkészítő Tanács!

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 27-i testületi ülésén
megszavazta, hogy Konzorciumvezetőként részt vesz azInFend Energy Kft. által szervezett csoportos

villamos energia közbeszerzésben. A Pilis Város Önkormányzatáltal vezetett csoportos villamos
energiaközbeszerzéshezazintézményifelhasználásúvillamos energiatekintetében(villamos energia
közbeszerzés 1. rész) összesen 29 darab Ajánlatkérö csatlakozott, a közvilágítási célú villamos
energia tekintetében (villamos energia közbeszerzés 2. rész) 10 darab Ajánlatkérö csatiakozott. A
csoport intézményi célú felhasználása 13. 714. 872 kWh, a közvilágítási célú felhasználás 7. 662 050

kWh. Osszesen 21.376.922 kWh. Onkormányzatunk éves villamos energia fogyasztásimennyisége
195. 310 kWh (intézményi) és 285. 837 kWh (közvilágitás).

A csoport közbeszerzésieljárásábanaz ajánlattételihatáridőig(2020.05. 13-ig) az EKR rendszerben
8 darab ajánlat érkezett. A bíráló bizottságmegállapította, hogy az ajánlatok érvényesekvoltak. Az
intézményi célú villamos energia mennyiségre az alábbi villamos energia kereskedök az alábbi
ajánlatokat tették:

NKM EnergiaZrt. 29,22 Ft/kWh, ELMÜ-EMASZEnergiakereskedöKorlátolt FelelősségűTársaság
29, 95 Ft/kWh,

E2 Hungary

Energiakereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság 29, 99 Ft/kWh.

A közvilágítási célúvillamos energia esetében az alábbi ajánlatokat érkeztette az EKR rendszer:
E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 23, 33 Ft/kWh, JAS Budapest
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 26, 51 Ft/kWh, NKM Energia Zrt. 26, 87 Ft/kWh, E2 Hungary

Energiakereskedelmi és SzolgáltatóZártkörűenMűködöRészvénytársaság27,99 Ft/kWh, ELMÜEMASZ Energiakereskedő Korlátolt Felelösségű Társaság 29, 95 Ft/kWh.
Az energia kereskedők versenyeztetésére az EKR rendszer elektronikus árlejtésre a közvilágítási célú

villamos energia esetében 2020. majus 27-én 10 órától került sor. A nyertes villamos energia
kereskedö az NKM Energia Zrt. lett 17,49 Ft/kWh-ával, a második helyen az E. ON
Energiakereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaságvégzett 17, 50 Ft/kWh-val, harmadik helyen a
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 18, 89 Ft/kWh, negyedik az E2 Hungary
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 18, 97 Ft/kWh, ötödik

helyezett az ELMÜ-EMÁSZEnergiakereskedő K.orlátolt Felelősségű Társaság végzett 19, 00
Ft/kWh-val.

Az intézményi célú villamos energia esetében az EKR elektronikus árlejtésre 2020. május 28-án
10:00 órától került sor. A nyertes villamos energia kereskedő az NK.M Energia Zrt. 23, 90 Ft/kWh-

val, második helyezett az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működö
Részvénytársaság 23, 94 Ft/kWh-val, a harmadik helyen az ELMU-EMASZ Energiakereskedő
Korlátolt Felelösségű Társaság 24, 00 Ft/kWh-val.

Ezt követőena közbeszerzésieljárásbíráló bizottságamegállapította, hogy a nyertes ajánlattevöaz
elektronikus árlejtés alapján a közvilágítási célú villamos energia esetében az NKM Energia Zrt.

17,49 Ft/kWh, azintézményivillamos energiaesetébenszinténazNK.M EnergiaZrt. 23,90 Ft/kWli.
A bíráló bizottság továbbáazt is megállapitotta, hogy a beszerzéspénzügyi fedezete biztosított, a
beszerzés realizálásáhozsziikséges pénzeszközajánlatkérőkrendelkezésére áll, valamint hogy az
NK.M Energia Zrt. benyújtott szakmai ajánlata megfelelő volt. A bíráló bizottság elkészítette döntési
javaslatátHajnal Csilla PolgármesterAsszony számára,melyben kérik,hogy hagyjajóváa bizottság
bírálati munkáját és hagyjajóvá az elektronikus árlejtés eredményét követően az NK.M Energia Zrt.
nyertesként történö kihirdetését.

A közbeszerzési eljárás lezárásaként ezt követöen elkészítésre kerülhet az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegzés elkészítése, majd az eljárás eredményének kihirdetése. Ezután történhet meg az
eredmény közzététele, valamint utána a szerződéskötési moratórium lejárata után az új villamos
energia kereskedelmi szerződésekmegkötése,melyet aláírás előtt még ellenörizni fog valamennyi
Ajánlatkérőszámáraaz InFendEnergy Kft.
A fent írtak alapjánjavaslomazelőterjesztésés a határozatijavaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Döntéselőkészítő Tanács javasolja a polgármestemek, hogy a katasztrófavédelemröl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
foglaltjogköre alapjána Képviselő-testület feladat- éshatáskörébenhozzameg az alábbihatározatot:
Pilis Város ÖnkormányzatánakPolgármestere a katasztrófavédelemröl és a hozzákapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében foglalt jogköre
alapján- a Képviselő-testületfeladat- éshatáskörében- úgydönt,hogy
1./ megtárgyalta és jóváhagytaaz InFend Energy Kft. által szervezett, Pilis Város Onkormányzat
K.onzorciumvezető-önkormányzati konzorciumi - villamos energia közbeszerzéseredményét a bíráló
bizottság 2020. május 29-i Döntésijavaslatát.

1. 1 a "Villamos energia beszerzése"tárgyú nyílt közbeszerzésieljárás eredményét az alábbiakban
állapítja meg:

.

ELMÜ-EMASZEnergiakereskedöKorlátolt FelelősségűTársasága közbeszerzésieljárás 1.
és 2. részéhez,

.

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató ZártkörűenMűködőRészvénytársaság a
közbeszerzési eljárás 1. és 2. részéhez,

*

E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a közbeszerzési eljárás 2.
részéhez,

. JAS Budapest K.ereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a közbeszerzési eljárás2. részéhez
benyújtott ajánlatamegfelel az eljárástmeginditó felhivásbanésa dokumentációbanfoglaltaknak,
valamint a Kbt. követelményeinek.

Az elözetes vizsgálat eredményeként, továbbá az ajánlathoz becsatolásra került igazolások
ellenörzését követöen megállapitható, hogy az NKM Energia Zrt. a közbeszerzési eljárás 1. és 2.
részéhez benyújtott ajánlata megfelel az eljárást meginditó felhívásban és a dokumentációban
foglaltaknak, valamint a Kbt. követelményeinek.
Az eljárás nyertese az 1 . részre az NKM Energia Zrt.
2

Az eljárásnyertese a 2. részreaz NKM EnergiaZrt.
Másodikhelyezett az eljárásegyik részébensem kerül kihirdetésre.
3. 1 felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás biráló bizottság Döntési javaslatának
megfelelően a 2. számú melléklet szerinti "DONTÉSközbeszerzési eljárás eredménye tekintetében"
dokumentum aláírására és a nyertes Ajánlattevővel az új villamos energia kereskedelmi szerződések
aláírására.
Felelős:
Határidő:

1. pont tekintetébennincs, 2-3. pont tekintetébenpolgármester
1-2. pont tekintetében azonnal, 2- 3. pont tekintetében azonnal és folyamatos a Kbt.
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Pilis, 2020. június3.
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Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: a villamos energia közbeszerzési eljárás EKR rendszerből generált
dokumentumok azelektronikus árlejtésről
2. számúmelléklet: a bíráló bizottság döntésijavaslata az eredményről és a döntés
3. számúmelléklet: a bíráló bizottságjegyzőkönyveiazeljárásról
Az előteriesztést készitette: BaIogh-Fazekas Anita InFend Energy Kft. és Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyzö
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