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Tisztelt Gazdasági Szereplők!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint Ajánlatkérő által: „Az OEP központi
épületének és kezelésében lévő ingatlanjainak a 2012/2013-as évre vonatkozó földgáz
beszerzése” tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban – határidőben kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelem érkezett.
A beérkezett kérdésekre a választ - határidőben- az alábbiak szerint adom meg a Kbt. 45. §
(2) bekezdése szerint.
II. kérdéssorozat:
1. kérdés: Kérjük szíves visszajelzésüket azzal kapcsolatban, hogy a kiegészítő tájékoztatás
18. pontjában hivatkozott „rendszerhasználati (RHD) kapacitásdíjra és forgalmi díjakra
vonatkozó melléklet” Excel táblázatban az „Összesen RHD forgalmi díj” sor J17 cellájában,
miért csak az első 4 felhasználási hely éves forgalomarányos rendszerhasználati díjának
összege szerepel, holott az igali és a tapolcai FH-nél szerepel várható éves gázfelhasználás,
így forgalomarányos RHD költség is felmerül?
1. OEP Válasz: Elírás történt, a javított, a tartalmi elemek tekintetében nem változtatott Excel
táblát Ajánlatkérő közzéteszi honlapján, a www.oep.hu/kozbeszerzesek alatt.

2. kérdés: Jól értelmezzük, hogy az Ajánlati Dokumentáció 2. sz. mellékletében és a
felolvasó lapon szereplő nettó összegnek azonosnak kell lennie?
2. OEP Válasz: Nem, mivel a 2. sz. mellékletben nettó költség szerepel, ami az
Összehasonlító ártáblázat 13. sora ennek mértékegysége HUF , míg a Felolvasó lapon a
fajlagos / m3-re számított költség szerepel, ami az Összehasonlító ártáblázat 14. sora aminek
mértékegysége HUF/m3.

3. kérdés: Előző kérdéshez kapcsolódóan, amennyiben azonos a két ár, az Ajánlati
Dokumentáció 2. sz. mellékletében a mértékegység Ft-ról, Ft/m3-re módosítható?
3. OEP Válasz: A 2. kérdésre adott válasznak megfelelően a mértékegységek helyesek.

4. kérdés: Amennyiben nem a felolvasó lapon szereplő árat kell az Ajánlati Dokumentáció 2.
sz. mellékletében nettó összegként feltüntetni, kérjük megadni, hogy milyen összeg
szerepeljen?
4. OEP Válasz: A 2. válasznak megfelelően az Összehasonlító ártáblázat 13. sora a Nettó
Összesen költség.
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