
10. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 

 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

NYÍRSÉGVÍZ ZRt., 4400 Nyíregyháza Tó u. 5. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre, 6,5 GJ/év + 20 % mennyiségben 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

Hirdetmény (részvételi felhívás) közzétételével induló tárgyalásos eljárás 

 

4.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 

közzétételének napja: 

5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének napja: 

EU Hivatalos Lapja 2013/S 203-352292, 2013. október 18. 

Közbeszerzési Értesítő KÉ-18584/2013, 2013. október 21. 

 

6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: Igen 

b)  Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: 

c)  Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: 

7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

2 db 

 

8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük 

indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 

Budapesti Elektromos művek Nyrt,. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

E.ON Energiaszolgáltató KFT, 10514 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

Mindkét részvételi jelentkezés érvényes, hiánypótlás nem szükséges, részvételre jelentkezőkkel szemben 

kizáró ok nem áll fenn, és megfelelnek az alkalmassági követelményeknek. 

 

9. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként megadva): 

 

10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az érvénytelenség 

indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 

 

11.  Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként 

megadva): 

Budapesti Elektromos művek Nyrt,. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

E.ON Energiaszolgáltató KFT, 10514 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

 

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. november 8. 

13. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. november 8. 

14.* Az összegezés módosításának indoka: 

15.* Az összegezés módosításának időpontja: 

16. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

17. * Az összegezés javításának indoka: 

18. * Az összegezés javításának időpontja: 

19. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

20.* Egyéb információk: 

 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 


