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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Magyar Természettudományi Múzeum 

Postai cím: Baross utca 13.  

Város: Budapest Postai irányítószám: 1088 t 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés „Földgáz beszerzése a Magyar Természettudományi Múzeum részére 2018” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

„Földgáz beszerzése a Magyar Természettudományi Múzeum részére 2018” 3 részben az alábbiak szerint: 
1. rész: Földgáz beszerzése Magyar Természettudományi Múzeum budapesti székhelye, és telephelyei részére. 
Ajánlatkérő budapesti székhelye és telephelyei részére, várhatóan összesen …120 000gn m3 (4080 GJ) földgáz beszerzése az alábbi 
fogyasztási helyeken:  
1088 Budapest, Baross utca 13. 
 
2. rész: Földgáz beszerzése Magyar Természettudományi Múzeum gyöngyösi telephelyei részére. 
Ajánlatkérő gyöngyösi telephelyei részére, várhatóan összesen 240 000 gnm3 (8160 GJ) földgáz beszerzése az alábbi fogyasztási 
helyeken: 
3200 Gyöngyös, Kossuth u.40. 
(Két gázóra van ugyanazon a telephelyen 2 POD azonosítóval) 
 
3. rész: Földgáz beszerzése Magyar Természettudományi Múzeum zirci telephelyei részére 
Ajánlatkérő zirci telephelyei részére, várhatóan összesen 34 500gnm3 (1173 GJ). földgáz beszerzése az alábbi fogyasztási helyeken: 
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.A földgáz minősége 
Az értékesített földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2000 2H jelű gázcsoportra vonatkozó szabvány előírásainak, 
mely szerint az irányadó fűtőérték 34,00 +/-5% [MJ/ Nm3]. A földgáz szagosított formában kerül átadásra. 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Része, XVII. fejezete 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontban meghatározott szabályok szerint, a Kbt. 113-114. § 
bekezdésekben foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/07/06 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: „Földgáz beszerzése a Magyar Természettudományi Múzeum 
részére 2018” 
Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  
 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

Ajánlattevő neve, címe, adószáma Ajánlati ár 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.) 10897830-2-44 2664 HUF/GJ 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 72-
74.) 12928130-2-44. 

2665 HUF/GJ 

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre 
Szmolnyica Sétány 6/5.) 22742933-2-4 

3750 HUF/GJ 

 
A nevezett ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, továbbá alkalmasak a szerződés teljesítésére mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-
szakmai szempontból.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is): 

Ajánlattevő neve, Ajánlattevő székhelye:  
A részszempontok súlyszámai 
(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is): 

Értékelési pontszám: Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 

    
    
Össz pontszám:     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.) 10897830-2-44 2664 HUF/GJ 
A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból. A nevezett ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árú ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai 2 - 
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen x nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2--- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2- Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:: --- 

 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: „Földgáz beszerzése a Magyar Természettudományi Múzeum 
részére 2018” 
Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  
 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

Ajánlattevő neve, címe, adószáma Ajánlati ár 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.) 10897830-2-44 2280 HUF/GJ 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 72-
74.) 12928130-2-44. 

 2281 HUF/GJ 

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre 
Szmolnyica Sétány 6/5.) 22742933-2-4 

3840 HUF/GJ 

 
A nevezett ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, továbbá alkalmasak a szerződés teljesítésére mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-
szakmai szempontból.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is): 

Ajánlattevő neve, Ajánlattevő székhelye:  
A részszempontok súlyszámai 
(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is): 

Értékelési pontszám: Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 

Ajánlati ár (nettó HUF):    
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Egyéb    
Össz pontszám:     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.) 10897830-2-44 2280 HUF/GJ 
A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból. A nevezett ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árú ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen x nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2--- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2- Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:: --- 

 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: „Földgáz beszerzése a Magyar Természettudományi Múzeum 
részére 2018” 
Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  
 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

Ajánlattevő neve, címe, adószáma Ajánlati ár 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.) 10897830-2-44 2549 HUF/GJ 
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ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 72-
74.) 12928130-2-44. 

2550 HUF/GJ 

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre 
Szmolnyica Sétány 6/5.) 22742933-2-4 

4290 HUF/GJ 

 
A nevezett ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, továbbá alkalmasak a szerződés teljesítésére mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-
szakmai szempontból.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is): 

Ajánlattevő neve, Ajánlattevő székhelye:  
A részszempontok súlyszámai 
(adott esetben az alszempontok 
súlyszámai is): 

Értékelési pontszám: Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 

Ajánlati ár (nettó HUF):    
Egyéb    
Össz pontszám:     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.) 10897830-2-44 2549 HUF/GJ 
A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból. A nevezett ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árú ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen x nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2--- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2- Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:: --- 

 
VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: 2018/09/1  / Lejárata: 2018/09/21 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2018/08/24 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  2018/09/11 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

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

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 - 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:  2 - 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:  2 - 
VI.1.10) További információk: 2  
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
 
 
 
 

 

 


