
 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
    Gálfi Béla Nonprofit Kft. (címe: 2013 Pomáz, Mártírok útja 22.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2011.07.01. 06.00 CET – 2012.07.01. 
06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgáz energia szállítási szerződés 
keretében összesen 288.800 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.  
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 % -ban különdíjmentesen 
eltérhet.  
Összesen 1 db telephely, amely 201 m3/h kapacitással vételez. 
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101.325 kPa 
referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm³). 
 

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 3. rész VI. fejezet, általános egyszerű nyílt közbeszerzési 
eljárás 

 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás: -- 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -- 

 
5. A benyújtott ajánlatok száma: 4 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei: 
 

Ajánlattevő Székhely 
Kalkulált ajánlati ár, 
Molekuladíj+RHD, 

nettó (Ft/m3) 

ELMIB Zrt. 
8800 Nagykanizsa, 
Csengery u. 9.  

110,51  Ft/m3 

Fővárosi Gázművek Zrt. 
1081 Budapest, 
Köztársaság tér 20. 

106,13  Ft/m3 

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt 
2040 Budaörs, Puskás 
Tivadar u.14  

106,23  Ft/m3 

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 
4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi utca 184  

106,33  Ft/m3 

 
   b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: --- 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: -- 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --- 
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7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --- 
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Fővárosi Gázművek Zrt. (címe: 1081 Budapest, Köztársaság tér 20.) 
Nettó ajánlati ár: 106,13  Ft/m3 
 
A benyújtott ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a 
törvényekben meghatározott követelményeknek. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 
 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 

benyújtotta-e? 
 Igen 
 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 
 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: --- 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2011. 05. 16. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2011. 05. 26. 
 
14.* Egyéb információk: A Kbt. 250.§ (3) bekezdése g) és h) pontja szerint eredményhirdetési 
értekezletet nem tartottunk. Az írásbeli összegzés megküldésének dátuma: 2011.05.16. 
 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: -- 

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 

közzétételének/megküldésének napja: KE 8151/2011.  2011.04.08 

17. Az eredményhirdetés időpontja: ---   
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. 05. 16. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka: Sajtóhiba folytán a 18. pontban téves volt a dátum.  


