Az OEP kezelésében lévő, 20 m3/h teljesítményt meghaladó
kapacitással rendelkező felhasználási helyek, 2015/2016-os
gázévre vonatkozó földgáz ellátásának közbeszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

Teljesítés helye:

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015/52
Árubeszerzés Adásvétel
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Nyílt
2015.05.08.
7451/2015
09123000-7
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
A magyarországi földgázelosztó hálózat átadási
pontjai: Az OEP és a kezelésében lévő ingatlanok: 1.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Központi
épület: 1139 Budapest, Váci út 73/A. 2. Országos
Egészségbiztosítási Pénztár: 6726 Szeged, Bal fasor
17-21. 3. Országos Egészségbiztosítási Pénztár:
2800 Tatabánya, Népház utca 12. 4. Országos
Egészségbiztosítási Pénztár: 6800
Hódmezővásárhely, Kinizsi utca 1.
2015.05.29.

Központi szintű
Egészségügy

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
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Postai cím: Váci út 73/A.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gacsályi Béla
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
Fax: +36 12982507
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
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I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Földgáz energia szállítása Ajánlatkérő részére a 2015.07.01., 06:00 CET - 2016.10.01., CET 06:00
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
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Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A magyarországi földgázelosztó hálózat átadási pontjai:
Az OEP és a kezelésében lévő ingatlanok:
1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Központi épület: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
3. Országos Egészségbiztosítási Pénztár: 2800 Tatabánya, Népház utca 12.
4. Országos Egészségbiztosítási Pénztár: 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi utca 1.
NUTS-kód: HU101, HU212, HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Földgáz energia szállítása Ajánlatkérő részére a 2015.07.01., CET 06:00 - 2016.10.01., CET 06:00
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09123000-7

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Földgáz energia szállítása Ajánlatkérő részére a 2015.07.01., CET 06:00 - 2016.10.01. CET 06:00
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében
összesen 304.128 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. Ajánlatkérő a megadott
mennyiségtől negatív irányban (-) 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
(A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a legmagasabb mennyiséget közli, és kiköti az ettől
való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét.)
Ajánlatkérő valamennyi (II.1.2.) pontban felsorolt) felhasználási helyre, az összmennyiségre kér
ajánlatot!
Összesen 4 db felhasználási hely, melyből 3 db 20-100 m³/h közötti, 1 db 100 m³/h feletti
kapacitással vételez.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a hódmezővásárhelyi felhasználási hely
vonatkozásában az elosztói engedélyessel kötött szerződés alapján a megvásárolt kapacitás
mértéke 24 m³/h, míg a jelenleg felszerelt mérő kapacitása (azaz a lekötött teljesítmény) 16 m³/h.
A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 41177106 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 15 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
5

Hibás teljesítési kötbérfizetési és pótdíjfizetési kötelezettség: az ajánlati dokumentációban és
szerződés tervezetben foglaltak szerint.
A pótdíj mértéke Közös Ajánlatkérők vonatkozásában:
• Alulvételezés esetén Ajánlatkérő a Szerződés szerinti mennyiségből (304.128 m³ (-)50% eltérés)
át nem vett mennyiség nettó - gázévre számított átlagos - molekuladíjának 50%-át, de maximum a
teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Ajánlattevő részére.
• Túlvételezés esetén Ajánlatkérő a Szerződés szerinti éves maximum mennyiséget meghaladó
mennyiségre a jelen Szerződés szerinti nettó - gázévre számított átlagos - molekuladíj 25 %-kal
növelt díját, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Ajánlattevő részére.
A kötbér mértéke Ajánlattevő vonatkozásában:
• Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel leszállított földgáz mennyiségére Ajánlattevő a
Szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő kötbért, de maximum a teljes
nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Ajánlatkérő részére.
• Ajánlatkérő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén Ajánlattevő a Szerződés
szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó molekuladíjának 5 %-át, fizeti meg
Ajánlatkérő részére.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra, ha olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A kötbérmaximum eléréséhez fűződő jogkövetkezmények, a szerződésszegés esetei és annak
következményei a földgáz energia kereskedelmi szerződéstervezet 9. pontjában leírtak szerint
kerülnek meghatározásra.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó további,
különleges feltételek részletes szabályait a földgáz energia kereskedelmi szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar
forint (HUF). A kifizetés - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt
rendelkezések figyelembe vételével; a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint - a számla
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással
történik, a Kbt. 130. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő egy adott havi fogyasztással kapcsolatban kettő számlát állít ki az alábbiak szerint:
- Számla a havi kapacitásdíjról,
- Tárgyhavi elszámoló számla.
A számla elkülönítve tartalmazza a földgáz árát és a számla kibocsátás napján hatályos
jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adókat, pótlékokat és egyéb hatóságilag előírt
fizetési kötelezettségeket.
Az egyes fogyasztási helyekre külön számlák készülnek, a GET szabályainak megfelelően.
A részletes fizetési feltételeket a földgáz energia kereskedelmi szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi
kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
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III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,
- 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról,
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról,
- 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági
készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb
intézkedésekről,
- 1/2013. (VII.11) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által
nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének
szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról,
valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről,
- a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat,
- a nyertes Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a szerződés aláírásakor igazolnia kell bármely
nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó - az általa végzett földgázipari
tevékenységre vonatkozóan - ISO 9001:2000 Minőségbiztosítási rendszer - vagy azzal egyenértékű tanúsítványának meglétét; amely a szerződés aláírásának feltétele.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
A Közbeszerzési Hatóság hatályos útmutatóira figyelemmel: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-aiban
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában hatályos (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május
16.), továbbá az Európai Unióban, Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában hatályos (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) útmutatók szerint.
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan igazolását a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12.
§-ában foglaltak szerint kell megtennie ajánlatában.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
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eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett
nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt!
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) valamennyi, a cégkivonatában szereplő számlavezető pénzügyi
intézményének nyilatkozata arról, hogy a pénzügyi intézmény mióta vezeti az Ajánlattevő számláját
(megjelölve a pénzforgalmi számot is), és számláján előfordult-e az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított egy évben 30 napot meghaladó sorbaállítás; attól függően, hogy az
Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat kell érteni.
P2. Ajánlattevő igazolja gazdasági-pénzügyi alkalmasságát az előző 3 üzleti évre vonatkozó
földgázszállításból származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ha az Ajánlattevő ezzel az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak. - az együttes megfelelés
e tekintetben akként értelmezendő, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők legalább
egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a
hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetőek.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha pénzforgalmi
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben - attól függően,
hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak - 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
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P2. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha a
földgázszállításból származó nettó árbevétele az előző 3 üzleti évben nem éri el a nettó
25.000.000,- HUF-ot.
Ha az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert a fenti
időszak kezdete után jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy akkor alkalmatlan az Ajánlattevő
(közös Ajánlattevő), ha működési ideje alatt a földgázszállításból származó nettó árbevétele nem
éri el a nettó 10.000.000,- HUF-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát
a Kbt. 55. § (1) b) pontja alapján:
M.1. Ajánlattevő igazolja műszaki-szakmai alkalmasságát az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) földgáz szállítási teljesítésének ismertetésével, a
Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően, valamint a valamint a
Korm. rendelet. 16. § (5) bekezdés szerint. (A referencia igazolás tartalma: a teljesítés ideje
(év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 55. §
(6) bekezdés a)-b) pontjai alapján kerülhet sor.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) összesen legalább nettó 25.000.000,- HUF
földgázszállításról szóló referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
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A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Ajánlatkérő az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerinti értékelését
követően elektronikus árlejtést alkalmaznak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
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Az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerinti értékelését követően az
elektronikus árlejtés időpontjáról az Ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot
benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg, elektronikus úton, az értesítés fogadása visszaigazolásának
kötelezettségével értesítik, egyben ajánlattételre hívja fel. Az értesítés megküldésének időpontja:
2015/06/04 (öt munkanappal az árlejtés megkezdése előtt)
Az elektronikus árlejtés több fordulós, az első fordulóra tervezetten 2015/06/12, 10 óra 00 perc és
2015/06/12, 10 óra 30 perc között kerül sor.
Az elektronikus piactéren az ajánlatokat HUF/m3 egységben szükséges meghatározni az ajánlati
dokumentáció részét képező Kalkulációs tábla kalkulációja alapján.
A kitöltött Kalkulációs táblát az ajánlattevőknek az elektronikus árlejtést követő 1 órán belül meg
kell küldeniük az Ajánlatkérő részére: kozbeszerzes@oep.hu e-mail címre!
Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának
megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés]
során ismerteti.
Az árlejtésre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
F042/31/2015.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/05/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/05/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
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Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb:
Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/05/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Váci út 73/A.,II. em.,
246. számú tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében megfogalmazottak szerint „az ajánlatok felbontásánál csak az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.”

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2016. március
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a
http://www.oep.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasokh
közvetlenül hozzáférhetővé teszi az Ajánlattevők részére a Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
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V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az eljárást megindító felhívás III.2.2. és III.2.3.
pontjaiban szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőnek is külön kell igazolnia a
szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében,
amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a
310/2011 (XII.23.) Kr. 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
- szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint az összes Ajánlattevő számára azonos
feltételekkel, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt. 67. § (5)
bekezdésében foglaltakra.
2. Az elektronikus árlejtés több fordulós, az első fordulóra tervezetten 2015/06/12, 10 óra 00 perc
és 2015/06/12, 10 óra 30 perc között kerül sor.
3. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2015/07/03
4. A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2015/07/14
5. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdése alapján - a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően - kell
elkészítenie és benyújtania ajánlatát, 1 eredeti papíralapú pld.-ban, világosan feltüntetve az „eredeti
ajánlat” megjelölést.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 2 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani,
amellyel kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf - vagy azzal
egyenértékű kiterjesztésű - file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti papíralapú példány az irányadó.
6. Az eljárás nyelve a magyar (HU). Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti
dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást is,
nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti
hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattevő felel.
7. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
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8. Kiegészítő tájékoztatást az Ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint, a
kozbeszerzes@oep.hu e-mail címen kérhet. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő a Kbt. 122. §. (5)
bekezdés alapján. az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni.
Ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 45. § (4)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
9. Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A Közös Ajánlattevők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a Közös Ajánlattevők megjelölését. A közösen
benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására a Közös Ajánlattevők közül
melyikük bír felhatalmazással. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az
együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a
Közös Ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési
megállapodás a Közös Ajánlattevőknek az együttműködésükre vonatkozó teljes megállapodását
hiánytalanul tartalmazza, továbbá Közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a Közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
10. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem
tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
11. Az ajánlathoz csatolni kell:
- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan - eredeti példányban,
figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bekezdésben foglaltakra;
- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan;
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan - nemleges tartalmú nyilatkozat
esetén is;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat;
- a gazdasági-pénzügyi, műszaki-szakmai alkalmasság megállapítására szolgáló összes
nyilatkozatot és igazolást (hivatkozással az adott közbeszerzési eljárásra!);
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját
egyszerű másolatban;
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre
jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva - a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását;
- Ajánlattevő titoktartási nyilatkozatát;
- a nyertes Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a
szerződés aláírásakor rendelkezni fog bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől
származó - az általa végzett földgázipari tevékenységre vonatkozóan - ISO 9001:2000
Minőségbiztosítási rendszer - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvánnyal; amelynek megléte a
szerződés aláírásának feltétele.
12. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
13. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
14

14. Az ajánlatban a Kbt. 60. § (6) bekezdésben leírtak szerint felolvasólapot kell elhelyezni, ami
tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe
(székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont
alapján értékelésre kerülnek).
15. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha
az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek.
16. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 9:00 - 16:00 óráig,
pénteken 9:00 - 14:00 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:00 órától az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 61. §
(3) bekezdésben leírtak az irányadók.
17. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban
előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az
esetben Ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36.
§ (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt, vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
18. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes földgáz
kereskedelmi engedély meglétét Ajánlatkérő a Hivatal honlapjáról az ajánlatok bontását követően
ellenőrzi.
19. A Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében
elektronikusan, térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére.
A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább
egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie vagy át kell vennie.
A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a dokumentáció honlapról történő
letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre. A Regisztrációs
Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő a Regisztrációs
Adatlap a kozbeszerzes@oep.hu címre történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs
Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.
20. A nyertes Ajánlattevő feladata a kapacitás átadás-átvétellel kapcsolatos további ügyintézés
teljes körű lebonyolítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően!
21. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattétel biztosítását, tekintettel annak természetére, műszaki és gazdasági szempontjaira.
Ajánlatkérő valamennyi (II.1.2.) pontban felsorolt) telephelyre, az összmennyiségre kér ajánlatot!
22. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség minimális időtartamát 60 napban határozta meg, tekintettel
arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés
(46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet) mellett folytatja le. Az ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül.
23. Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok
bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3)
bekezdés] során ismerteti.
24. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
alkalmazására; valamint a 2015. május 1. napján hatályba lépő módosított 1/2013. (VII. 11.) MEKH
rendelet 53. § (1) bekezdésére, amelynek értelmében a gázév 2015. évben július 1. gáznaptól 2016. szeptember 30. gáznap végéig tart. A II.2.1) pontban megadott szerződéses mennyiség 15
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hónapra került kikalkulálásra, a műszaki adatok szerint.
25. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni,
referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Javasoljuk
továbbá megkövetelni Ajánlattevőktől, hogy az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni.
A különböző devizák meghatározására az ajánlati dokumentáció mellékletét képező kalkulációs
tábla szolgál, egyenlő és azonos feltételeket meghatározva az összes ajánlattevő részére.
26. Jelen eljárásban irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
27. Ajánlatkérő a beszerzés becsült értékét a Kbt. 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, a részekre bontás tilalma figyelembe vételével állapította meg.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/07 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
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Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

18

