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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200832-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Földgáz
2012/S 121-200832
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Váci út 73/A.
Címzett: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12982508
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
Fax: +36 12982507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.oep.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3)

Fő tevékenység
Egészségügy

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az OEP és ingatlanjai földgázellátásának biztosítása, 2012.09.01. 6:00. órától - 2013.07.01. 6:00-óráig terjedő
szerződéses időszakban.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Az OEP és a kezelésében lévő ingatlanok:
1) Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Központi épület
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MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Váci út 73/a.
2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Siófoki Üdülő
MAGYARORSZÁG, 8600 Siófok Batthyány u. 16.
3) Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Római parti Üdülő
MAGYARORSZÁG, 1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
4) Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Római parti Üdülő - Apartman
MAGYARORSZÁG, 1039 Budapest, Királyok útja 61-63.
5) Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége
Lakiteleki Üdülő
MAGYARORSZÁG, 6065 Lakitelek, Tisza u. 11.
6) Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Somogy Megyei Kirendeltsége
Igali Üdülő
MAGYARORSZÁG, 7275 Igal, Rákóczi Ferenc tér 27.
7) Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Veszprém Megyei Kirendeltsége
Tapolcai Üdülő
MAGYARORSZÁG, 8300 Tapolca, Arany János u. 3.
8) Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Pest Megyei Kirendeltsége
Ügyfélszolgálati Iroda
MAGYARORSZÁG, 2700 Cegléd, Kosárhegyi u. 3.
NUTS-kód HU
II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az OEP központi épület és kezelésében lévő ingatlanjai részére az MSZ 1648/2000. számú szabvány szerint
meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz teljes ellátás alapú beszerzése, 2012. 09. 01. 6:00
órától, 2013. 07. 01. 6:00 óráig tartó időszakban 408 000 m3 - 50 % mennyiségben.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09123000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
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Az OEP és a kezelésében lévő ingatlanjai részére MSZ 1648/2000. számú szabvány szerint meghatározott
gázminőségi előírásoknak megfelelő 408 000 m3 - 50 % földgáz beszerzése. (A Kbt. 46. § (2) bekezdése
alapján Ajánlatkérő a legmagasabb mennyiséget közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az
eltérés százalékos mértékét.).
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt gázellátási kötelezettség vállalását kéri
opcionálisan további 2 hónap időtartamra, 25 .100 m3 mennyiségre, amely a teljes beszerzett mennyiség (408
000 m3) részét képezi. Ajánlatkérő erre vonatkozóan a szerződés hatályának megszűnése előtt legkésőbb 30
nappal, írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz.
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: 2 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.9.2012. Befejezés 1.7.2013

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség: az ajánlati dokumentációban és szerződés tervezetben foglaltak
szerint. A kötbér mértéke: alulszállítás esetén az alulszállított mennyiség értékének 25 %-a, alul-vagy
túlvételezés esetén pedig az alul-vagy túlvételezett mennyiség értékének 25 %-a.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A
kifizetés - - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe
vételével; a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének
napját követő 30 napos határidőre - átutalással történik.
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.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de az ajánlatnak
közös ajánlattevők esetén tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattal összefüggő, egymás
közötti jogaik és kötelezettségeik szabályozását, továbbá csatolják a képviselő cég megjelölését és teljes jogú
meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A különleges feltételek meghatározása: A földgázellátásról szóló 2008.
évi XL. törvény, a végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet és a 31/2009 (VI.25.) KHEM rendelet a
rendszerhasználati díjakról.

27/06/2012
S121
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/8

HL/S S121
27/06/2012
200832-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4/8

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 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.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11 §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében, a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ ib) pontja szerinti
nyilatkozatot szükséges tenni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Ajánlattevő (közös
ajánlattevő), valamennyi, a cégkivonatában szereplő bankszámlára vonatkozó számlavezető pénzügyi
intézményének nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő számláját (megjelölve a bankszámlaszámot
is), fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti-e, és számláján előfordult-e az eljárást megindító hirdetmény
feladásától visszaszámított 12 hónapban - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - 8 napot meghaladó sorban állás.
P.2. Ajánlattevő igazolja gazdasági-pénzügyi alkalmasságát a 2009-2010. és 2010-2011. gázévekre vonatkozó
földgázeladásból származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
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) és c) pontjában foglaltak.
A domumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában is benyújthatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő (közös
ajánlattevő), ha valamely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeit
nem teljesíti pontosan, mert számláján az eljárást megindító hirdetmény feladásától visszaszámított megelőző
12 hónapban 8 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P.2. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a földgázeladásbó származó
nettó árbevétele 2009-2010. és 2010-2011. gázévek bármelyikében nem éri el a 50 000 000 HUF-ot, attól
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 55. § (1) b)-c) pontja alapján:
M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) igazolja műszaki-szakmai alkalmasságát a 2008-2009., 2009-2010. és
a 2010-2011. gázévek földgáz szállítási teljesítésének ismertetésével, a Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés
a) pontban foglaltaknak megfelelően, valamint a valamint a Korm. rendelet. 16.§ (1)-(2) bekezdés szerint
(megadva a szerződés mennyiségét (m3), vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot is, illetve az
ellenszolgáltatás összegét).
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M.2. A Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja bármely
nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó ISO 9001:2000 Minőségbiztosítási rendszer vagy azzal egyenértékű - tanúsítványát, vagy amennyiben ilyen tanúsítvánnyal nem rendelkezik, úgy
minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását.
M.3. Az Ajánlattevő nyilatkozzon a földgázigények kielégítésére rendelkezésére álló földgázforrás meglétéről a
Kr. 15.§ (1) bekezdés f) pontja alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a 2008-2009., 2009-2010., illetve
2010-2011. gázévek bármelyikéből legalább 1 darab összesen 250 000 m3/szerződés földgáz értékesítésről
szóló referenciával.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor
érvényes az általa végzett földgázipari tevékenységre vonatkozóan ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszer szerinti - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a gázigények kielégítésére a felhívás
II.2.1) pontjában meghatározott mennyiségű földgázforrással.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
F042/33/2012.

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012/S 68-111647 6.4.2012

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 20.7.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
20.7.2012 - 10:00
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IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.7.2012 - 10:00
Hely:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Váci út 73/A., 246. számú tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2013. MÁRCIUS
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosítja.
2.) Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2012/08/07
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012/08/18
4.) 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 és 1 másolati pld-ban, világosan feltüntetve minden példányon az „eredeti ajánlat” és „ajánlat másolat”
megjelölést. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti példány az irányadó.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 1 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)
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
5.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
6.) Kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint, a kozbeszerzes@oep.hu e-mail
címen kérhet.
7.) 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 az egyszerű 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.
8.) 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 az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az
ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell
azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás
a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza,
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továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
9.) 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.
10.) Az ajánlathoz csatolni kell:
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan,
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan,
— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan,
— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást,
— a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat,
— ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzügyi intézményéről és
valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájáról,
— 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,
— ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón található anyag mindenben megegyezik az
ajánlat eredeti példányával.
11.) 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].
12.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
13.) 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 Ajánlati felhívás III.2.3. pont. M1., M2. és M.3. pontjaiban szigorúbban
határozta meg. Így a minősített ajánlattevőnek szintén 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.) Korm.rendelet 18. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
14.) Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a www.oep.hu/
kozbeszerzesek honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők részére a Kbt. 49. § (5) bekezdése
alapján. A dokumentáció letöltésekor Ajánlattevő az AD 10. sz. melléklet szerinti regisztrációs adatlapot köteles
kitölteni, és Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre megküldeni.
15.) Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés megkötése után az Ajánlatkérő gázellátásához
szükséges rendszerhasználati szerződéseket megköti, és azok megkötéséről az ajánlatkérő felé a szolgáltatás
megkezdése előtt 15 nappal írásban nyilatkozik.
16.) Az ajánlatban 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).
17.) 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.
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18.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
19.) A Magyar Energia Hivatal által kiadott, vagy azzal egyenértékű érvényes földgáz kereskedelmi engedély
meglétét Ajánlatkérő a MEH honlapjáról (www.meh.hu) ellenőrzi.
20.) A nyertes Ajánlattevő feladata a kapacitás átadás-átvétellel kapcsolatos további ügyintézés teljes körű
lebonyolítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően!
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
25.6.2012
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