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HU-Budapest: Földgáz
2010/S 41-060525
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ, Κapcsolattartó Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ, Budapest, Dunavirág u. 2-6., 1138 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 17678254. E-mail
beszerzes@posta.hu. Fax +36 17678123.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.posta.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Postai szolgáltatások.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Magyar Posta Zrt. létesítményeinek teljes ellátás alapú földgáz adás-vételi szerződése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: A Magyar Posta Zrt. ajánlatkérő által, a részvételi dokumentációban jelölt és az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott magyarországi földgáz- felhasználási helyek.
NUTS-kód: HU.

II.1.3)

A hirdetmény tárgya:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról:

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya:
Földgáz adás-vételi szerződés Ajánlatkérő részére, a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre
álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.7.2010.-30.6.2011. közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében Magyarország közigazgatási
határán belül, az ajánlattételi dokumentációban részletezett feltételek szerint (Földgázkereskedő kiválasztása
2010-2011. gázévre).
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II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
09123000.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9)

Változatok elfogadhatók:
Nem.

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Az Ajánlatkérő 1.7.2010. - 30.6.2011. közötti időszakra (azaz a 2010/2011-es gázévre) vonatkozó
földgázszükségletét biztosító 7 500 000 gnm3 mennyiségű földgáz vásárlása az Ajánlatkérő számára,
a részvételi dokumentációban jelölt és az ajánlattételi dokumentációban megadott felhasználási
helyeken. Az Ajánlatkérő a meghatározott legalacsonyabb mennyiségi értéktől való eltérést, az időjárás
kiszámíthatatlanságára tekintettel +30 %-ban írja elő.

II.2.2)

Vételi jog (opciók):

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Kezdés: 1.7.2010. Befejezés: 30.6.2011.
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A földgáz szállításával és átvételével, a földgáz minőségével kapcsolatos kötelezettségek megszegése
esetén kötbér, mely a szerződött mennyiséghez viszonyított alulszállítás, valamint a minimális szerződéses
mennyiséghez képest vett alulvételezés esetén a le nem szállított földgáz mennyiség nettó vételárának (a
földgáztermék árának) legalább 50 %-a, felülvételezés esetén a meghatározott maximális mennyiségen felül
vételezett földgáz nettó vételárának (a földgáztermék árának) legfeljebb 20 %-a, minőségi hiba esetén a
szerződésszegéssel (minőségi hibával) érintett földgáz mennyiség nettó vételárának (földgáz termék árának)
legalább 25 %-a. A kötbér alkalmazási feltételei, az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződés
tervezetben meghatározottak szerint történik.
— A nyertes Ajánlattevőnek 50 000 000 HUF (azaz ötvenmillió forint) összegben teljesítési biztosítékot kell
nyújtania a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az Ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel
vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvény formájában, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint a teljesítésigazolás alapján az Ajánlattevő
által - az Art. 36/A. § figyelembe vételével - kiállított számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon
és tartalommal való teljesítéstől számított legfeljebb 30 napon belül átutalással fizeti meg az ajánlattételi
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételeknek megfelelően. Ajánlatkérő előleget
nem fizet.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem igényli gazdasági társaság létrehozását.

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?:
Nem.
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III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
bármely kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan jelentkezőt, akivel, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a
számára erőforrást nyújtó, a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a), b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdése és 193. §-a
szerint.
a) a jelentkezésben írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, továbbá a Kbt.
61. § (1) bekezdés d) pontja, hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
b) a jelentkező (közös jelentkezés esetén jelentkezők) nyertessége esetén az ajánlattételi szakasz
eredményhirdetését követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése és a Kbt. 63/A. § (1) bekezdése
figyelembevételével kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, továbbá a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontja hatálya alá, ha ezt a jelentkezésben nem igazolta.
Jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, továbbá a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) és e) pontjai
hatálya alá tartozó alvállalkozót.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
1) A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja szerint Részvételi jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a jelen részvételi felhívás TED-en
(http://ted.europa.eu/) való megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű, eredeti vagy hiteles másolati
pénzügyi intézményi nyilatkozatot kell csatolnia Részvételi jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi, számlavezető pénzügyi intézményétől,
amelynek (amelyeknek) valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozólag tartalmaznia kell a számlaszámok
feltüntetésével, hogy:
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti Részvételi jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzforgalmi számláit,
— részvételi jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban mindig pontosan eleget
tett-e,
— Részvételi jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó számláján (számláin) a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban előfordult-e sorban állás,
amennyiben igen, hány napos.
A pénzügyi intézményi nyilatkozato(ka)t a cégkivonatban feltüntetett, és a cégkivonatban fel nem tüntetett
valamennyi élő számlára vonatkozóan csatolni kell.
Részvételi jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a részvételi felhívás TED-en (http://ted.europa.eu/) való megjelenésének napjánál nem
régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a cégkivonatban szereplő pénzügyi
intézményeknél vezetett számlákon és a részvételi jelentkezésben a pénzügyi intézmények által igazolt
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számlákon kívül más számlát nem vezettet. Adott esetben a pénzügyi intézmény és számlaszám adatainak
megadásával arról is nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégkivonatban feltüntetett számlája megszűnt.
Ajánlatkérő felhívja a Részvételi jelentkezők figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények különböző tartalmú
nyilatkozatokat adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által
megkért tartalommal mellékeljék jelentkezésükhöz.
2) A Kbt. 194. § szerint Részvételi jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia az előző kettő
évi (2008, 2009) a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységekből (földgáz kereskedelem) összesítetten
számított nettó árbevételének évenkénti összegéről.
Az alkalmasság minimum követelménye:
1) Alkalmas a Jelentkező, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha:
A benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy az igazolás kiállítását megelőző 12
hónapon belül:
— fizetési kötelezettségeinek mindig pontosan eleget tett és,
— a bankszámlái egyikén sem volt az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül 30 egymást követő
naptári napot meghaladó sorban állás.
Az alkalmasság elbírálása során a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően a gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételek tekintetében Jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozónak, illetőleg a közös Jelentkezőknek önállóan kell megfelelnie.
2) A Részvételi jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának együttesen az előző kettő évi (2008, 2009) a jelen közbeszerzés tárgya szerinti
földgázkereskedelmi tevékenységekből összesítetten számított árbevétele elérte vagy meghaladta évenként
legalább a nettó 1 000 000 000 HUF-ot. A jelen alkalmassági követelménynek a Részvételi jelentkezőnek és
10 % feletti alvállalkozójának, illetőleg a közös jelentkezőknek a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően
együttesen kell megfelelniük.
Jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet
erőforrásaira támaszkodik, azzal a feltétellel, hogy a Jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Amennyiben Részvételi jelentkező a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, Részvételi jelentkezőnek az erőforrást
nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával
igazolnia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállaló nyilatkozat mellékleteként az ajánlathoz csatolni kell az erőforrás szervezet jelen
III.2.2) pontban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági előírásnak való megfelelését igazoló
dokumentumokat is.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 194. § szerint az
előző év (2009. év) legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, az értékesített földgáz mennyisége, a referenciát adó személy neve
és elérhetősége, a felhasználói teljesítmény megjelölésével) a Kbt. 68. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Az alkalmasság minimum követelménye:
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Alkalmas a Jelentkező, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha együttesen:
— igazolja a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően, hogy rendelkezik a 2009. évre
vonatkozóan összességében legalább 9 750 000 gnm3/év földgáz értékesítésről szóló referenciával, melyből
(az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülniük és kiadniuk a 9 750 000 gnm3/év referenciát),
— évi legalább három, minimum 1 000 000 gnm3/év földgáz értékesítésről szóló referenciával,
— valamint minimum hét db 100 m3/h feletti teljesítményű (összességében legalább 2 000 000 gnm3/év
fogyasztású),
— továbbá minimum ötvennyolc db. 20-100 m3/h közötti teljesítményű felhasználó részére szóló földgáz
értékesítési referenciával.
Az alkalmassággal kapcsolatban megadott adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a
részvételi felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság elbírálása tekintetében a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően a
műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a Jelentkezőnek (közös Jelentkezőnek) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
Jelentkező a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet
erőforrásaira támaszkodik, azzal a feltétellel, hogy Jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Amennyiben Jelentkező a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, Jelentkezőnek az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával igazolnia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az erőforrás szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatának mellékleteként a jelentkezéshez csatolni kell az
erőforrás szervezet jelen, III.2.3) pontban meghatározott, azon műszaki-szakmai alkalmassági előírás(ok)nak
való megfelelését igazoló dokumentumokat is, amely alkalmassági előírás(ok)nak Jelentkező az erőforrás
szervezet igénybevételével kíván megfelelni.
III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve:

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Tárgyalásos
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése: nem.

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni:

27/02/2010
S41
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Vízügyi, energiaipari, szállítási
és távközlési ágazatok – Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/9

HL/S S41
27/02/2010
60525-2010-HU

Európai Közösségek – Vízügyi, energiaipari, szállítási
és távközlési ágazatok – Tárgyalásos eljárás

6/9

Nem.
IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának
határideje: 29.3.2010 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációkért:
Ár: 100 000 HUF.
A fizetés módja és feltételei:A fizetés módja és feltételei: A dokumentáció fenti bruttó díj ellenében vásárolható
meg. A díjat a Magyar Posta Zrt. Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000 számú számlájára
kell átutalni, amely a Kbt. 102. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A dokumentáció munkanapokon 8:00 - 14:00 óráig, a részvételi határidő lejártának napján 8:00 - 11:00 óráig
vehető át az átutalás megtörténtét igazoló eredeti bizonylat vagy pénzügyi intézményi igazolás bemutatásával
a következő címen: MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. III. torony 3. emelet 1. szoba,
illetve a befizetést igazoló bizonylat megküldése esetén postai úton, a Kbt. 102. § (3) bekezdése szerint. A
dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén, a Részvételi jelentkezőnek a
kinyomtatott átutalási igazolás cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük
megjelölni: "Földgázkereskedő kiválasztása a 2010-2011. gázévre".

IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő:
29.3.2010 - 11:00.

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?:
Nem.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
A részvételi jelentkezést egy eredeti és öt másolati példányban, összefűzve, oldalszámos tartalomjegyzékkel
ellátva, zárt csomagolásban a részvételi határidő időpontjáig kell benyújtani a részvételi dokumentációban
meghatározottak szerint. A csomagoláson kérjük feltüntetni "Földgázkereskedő kiválasztása 2010-2011.
gázévre". A részvételi jelentkezés kézbesítésének kockázata a részvételre jelentkezőt terheli, a Kbt. 114. § (1)
bekezdés a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételi jelentkezési határidő lejártának
időpontjában bármely okból nincs a részvételi dokumentációban meghatározott helyszínen. Ajánlatkérő a Kbt.
112. § (2) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások
és nyilatkozatok, illetőleg a részvételi felhívásban vagy a részvételi dokumentációban a részvételi jelentkezés
részeként benyújtani előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására, továbbá a
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jelentkezéssel kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre. Hiánypótlást biztosít Ajánlatkérő
akkor is, ha a Jelentkező nem megfelelő példányszámban nyújtotta be jelentkezését.
VI.3.2.) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 29.3.2010 (11:00).
Helyszín: MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony 4. emelet 3. szoba.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 110. § (2) bekezdése szerinti
személyek.
VI.3.3.) A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: 28.4.2010 (11:00).
VI.3.4.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja
Az első tárgyalás tervezett időpontja: az ajánlatok bontását követő 5. munkanapon 10:00 óra Ajánlatkérő a
szerződéses és árakra vonatkozó feltételek kialakítása érdekében több tárgyalási fordulót tervez. A tárgyalásra
vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
VI.3.5.) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Közös részvételi jelentkezés
benyújtása esetén elegendő a részvételre jelentkezők valamelyike által egy részvételi dokumentáció
megvásárlása. Ajánlatkérő a dokumentációt CD lemezen is Jelentkezők rendelkezésére bocsátja. A nyomtatott
dokumentáció és a CD-n átadott dokumentáció közötti eltérés esetén a nyomtatott dokumentáció az irányadó. A
dokumentáció másra át nem ruházható, közzé nem tehető.
VI.3.6.) Az ajánlattételi felhívás megküldése az érvényes részvételi jelentkezést benyújtóknak (egyben alkalmas
jelentkezőknek): a részvételi szakasz eredményhirdetésén résztvevőknek helyben az eredményhirdetést
követően történik. Amennyiben ajánlattevő nem vesz részt az eredményhirdetésen Ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívást haladéktalanul - az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül - megküldi számára.
VI.3.7.) Egyéb információk
1. A jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Jelentkezőt terheli.
2. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az eljárás első, részvételi szakaszában
ajánlatot tenni a Kbt. 100. § (2) bekezdése értelmében nem lehet. Ha a Részvételre jelentkező ebben a
szakaszban ajánlatot tesz, akkor a Részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján
érvénytelen.
3. A jelentkezéshez csatolni kell: A Jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve a Jelentkező által erőforrás-szervezetként bevont (Kbt. 65. §
(3) bekezdés szerinti) szervezetnek a részvételi felhívás TED-en (http://ted.europa.eu/) való megjelenésének
napjánál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy hiteles másolati példányban. A részvételi jelentkezésben a
fentieken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni:
— a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély közjegyző által
hitelesített másolatát,
— a cégadatokban bekövetkezett változás esetén a változásbejegyzési kérelem és iratai cégbírósághoz
benyújtott egyszerű másolatát.
4.A jelentkező által benyújott valamennyi igazolást, nyilatkozatot és dokumentumot eredetiben vagy
hiteles másolatban kell a Részvételi jelentkezéshez csatolni, kivéve azon igazolásokat/dokumentumokat/
nyilatkozatokat, amelyek tekintetében az Ajánlatkérő a Részvételi felhívásban vagy a dokumentációban
kifejezetten eltérően rendelkezik.
5.A minősített részvételre jelentkezők jegyzékében szereplő jelentkezőnek is a jelen felhívásban meghatározott
követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban rögzített
alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített jelentkezők jegyzékében meghatározottaknál. Az
alkalmassági követelmények meghatározásánál Ajánlatkérő a beszerzés tárgyára és a beszerzéssel érintett
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földgáz felhasználási helyek jellemzőire vonatkozó körülményeket vette figyelembe, azaz figyelemmel volt a
beszerzés becsült értékére, gázmennyiségére, valamint a beszerzéssel érintett felhasználási helyek vonatkozó
felhasználási kategóriáira (100 m3/h feletti teljesítményű mérési pont 7 db, 20-100 m3/h közötti teljesítményű
mérési pont 58 db, 20 m3/h alatti teljesítményű mérési pont 1 504 db).
6. A jelentkezéshez csatolni kell a Jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet nevében megtett és a
jelentkezéshez csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által elkészített aláírás mintáját (eredetiben vagy hiteles másolatban). Amennyiben Jelentkező / a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrás szervezet nevében
meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k), a meghatalmazott és két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás
eredeti vagy hiteles másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd által elkészített aláírás mintáját (eredetiben vagy hiteles másolatban) kell a jelentkezéshez
csatolni.
7. Amennyiben több Jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, a Közös Jelentkezőknek a jelentkezéshez
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös
teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) eredetiben, vagy hiteles másolatban,
minimálisan az alábbi tartalommal:
— az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása,
— Jelentkezőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
— a Konzorcium vezetőjének a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása,
— a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása,
— A számla kiállítására feljogosított konzorciumi tag megnevezése.
Közös jelentkezés esetén az ajánlattételi szakaszban bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati és a
teljesítési biztosítékot.
8. Ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban 20 000 000 HUF (azaz húszmillió forint) ajánlati biztosíték nyújtására
köteles a Kbt. 127. § (5) bekezdése esetére, az Ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
9. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a dokumentáció 2.
számú melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, amennyiben
igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében
a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a dokumentáció 2. számú melléklete szerint nyilatkoznia kell
arról, hogy kíván-e a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(ka)t és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó(k) közreműködnek. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 105. § (1) bekezdés c)
pontja alapján, a dokumentáció 2. számú melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy pénzügyi-gazdasági,
illetőleg műszaki, szakmai alkalmasságát a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet(ek) bevonásával kívánjae megalapozni, amennyiben igen, meg kell jelölnie az erőforrás szervezet(ek)et, továbbá azon alkalmassági
előírás(oka)t, amely alkalmassági előírás(ok)nak az erőforrás szervezet igénybevételével kíván megfelelni,
valamint azt, hogy a Részvételre jelentkező és a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti
többségi befolyás fennáll-e.
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10. Ajánlatkérő az eljárás második részében az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint bírálja el.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 91. § (2) bekezdését. Ajánlatkérő belátása szerint alkalmazhatja a Kbt. 115. §
(2) bekezdését.
12. Az ajánlatatot elektronikus adathordozón (cd-n) is csatolni kell, de csak az eredeti ajánlathoz. Amennyiben
az írott és az elektronikus adathordozón (cd-n) benyújtott adatok között eltérés van, akkor az írott ajánlatban
szereplő adatok az irányadóak.
13. Minden, a részvételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésben a Kbt. rendelkezései
az irányadók.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024 , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. E-mail dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL:
www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2) bekezdésének megfelelően.

VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024 , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. E-mail dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL:
www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
24.2.2010.
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