
 

 

 
Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

        

Szám: HAT/394-________/2022. 

          

ELŐTERJESZTÉS 

a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 512/2022. (IX. 1.) számú határozatban döntött arról, 

hogy „Villamos energia beszerzése” tárgyú, uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indít, 
részajánlattételi lehetőség biztosításával. 

Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 

31.483.735.-Ft. 

A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 25.414.798.-Ft. 

 

A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a következő személyekből tevődött össze: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

4.) dr. Laczkovszki Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 
 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás során az alábbi 

ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot: 
 

1. rész: 

 
Név:     Audax Renewables Kft. 

Székhely:   1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8. 

Összesített ajánlati ár:   nettó 158,36.-Ft/kWh 

 
Név:     MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Székhely:   1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Összesített ajánlati ár:   nettó 163,04.-Ft/kWh 
 

2. rész: 

 
Név:     MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Székhely:   1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Összesített ajánlati ár:   nettó 185,8.-Ft/kWh 

 
A hiánypótlási forduló lezárását követően az ajánlatkérő az ajánlatokat megvizsgálta és megállapította, hogy 

azok tartalmilag hiánytalannak tekinthetőek, érvényesek és értékelésre alkalmasak. 

 
Az egyes részek esetében ajánlott árak alapján a megkötendő szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi 

fedezet összege: 
1. rész esetében: nettó 87.098.000.-Ft, azaz bruttó 110.614.460.-Ft 
2. rész esetében: nettó 73.902.693.-Ft, azaz bruttó 93.856.420.-Ft 
 

 



 

 

Az ajánlati árak meghaladják a korábbi évben megkötött szerződések értékét, amelynek elsődleges oka az 

elmúlt időszakban globálisan jelentkező, nagy mértékű világpiaci energia áremelkedés. Tekintettel arra, hogy 
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján 2022. július 31. napját követően nem lehetséges az egyetemes 

szolgáltatói körben történő ellátás, hanem versenypiaci szerződéssel szükséges biztosítani a villamos energia 
ellátást és a beszerzés értéke alapján a versenypiaci szerződés létrejöttének egyedüli módja a közbeszerzési 

eljárás során történő szerződéskötés lehet, ezért javasolt a szerződések megkötése a legkedvezőbb ajánlatot 

adó kereskedőkkel, különös tekintettel arra is, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás eredménytelenül 

zárul, akkor az érintett fogyasztási helyek villamos energiával történő ellátása 2023. január 1. napjától nem 
lesz biztosított. 

 

A Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján arra tett javaslatot a döntéshozó felé, hogy a 
közbeszerzési eljárás 1. része esetében az eljárás első helyezettjének az Audax Renewables Kft.-t, a második 

helyezettjének az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, a 2. rész esetében az eljárás első helyezettjének az 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlattevőt nyilvánítsa. 

 
A szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi 

költségvetésébe szükséges betervezni. 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatokat elfogadni!  
 

1. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 512/2022. (IX. 1.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 

tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az Audax Renewables Kft. 

(székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb 

árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 158,36.-Ft/kWh + ÁFA, összesen bruttó 201,12.-Ft/kWh ajánlati 

árat tartalmazó ajánlatot. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül. 

 
Határidő: 2022. december 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 512/2022. (IX. 1.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési 
eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) 

pontján alapuló, a második legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 163,04.-Ft/kWh + ÁFA, 

összesen bruttó 207,06.-Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2022. december 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
 



 

 

3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 512/2022. (IX. 1.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 

tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési 

eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) 

pontján alapuló, legalacsonyabb árat tartalmazó, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz 185,8.-Ft/kWh + 

ÁFA, összesen bruttó 235,97.-Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül. 
 

Határidő: 2022. december 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan, 2022. december 7. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Horváth Richárd 

 polgármester 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 

 jegyző  

 


