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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 1-jén megtartott
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2017. (XII. 01.) számú
Határozata
„Villamos energia beszerzése Újfehértó Város Önkormányzata és intézményei részére
2018.01.01. 00:00 CET - 2019. 12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan”
tárgyú Kbt. 113.§ (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./
a „Villamos energia beszerzése Újfehértó Város Önkormányzata és intézményei részére
2018.01.01. 00:00 CET - 2019. 12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan” tárgyú, a Kbt. 113 §
(1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja,
2./

az 1. rész esetében az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ajánlatát a
kizáró okok fenn nem állása illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek alapján a szerződés teljesítésére
alkalmasnak nyilvánítja,

3./

az 1. rész esetében megállapítja, hogy az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út
207-209.) ajánlattevő az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tett, ezért az 1. rész esetében az eljárás nyerteseként az MVM Partner Zrt. ajánlattevőt hirdeti
ki, és a szerződés vele megköthető.

4./

a 2. rész esetében a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.)
ajánlatát a kizáró okok fenn nem állása illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek alapján a szerződés
teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja,

5./

a 2. rész esetében megállapítja, hogy a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre,
Szmolnyica sétány 6/5.) ajánlattevő az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tett, ezért a 2. rész esetében az eljárás nyerteseként a CYEB Energiakereskedő
Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, és a szerződés vele megköthető.
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A határozatról értesül:
1./Irattár
2./Polgármesteri Hivatal (Gazdasági Osztály, Pénzügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály)
3./ Ajánlattevők

