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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424103-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Orosháza: Földgáz
2016/S 233-424103
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Orosháza Város Önkormányzata
AK15762
Szabadság tér 4–6.
Orosháza
5900
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Madarász László, energetikus
Telefon: +36 68413022
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oroshaza.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.oroshaza.hu/forums/forum/dokumentumtar-kozerdeku-informaciok/kozbeszerzesieljarasok-hirdetmenyei/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Projektfelügyelet Kft.
Dózsa György út 69/A.
Gödöllő
2100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Szilvia
Telefon: +36 204447278
E-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu
Fax: +36 28361209
NUTS-kód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oroshaza.hu
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Földgáz beszerzése – 2016.

II.1.2)

Fő CPV-kód
09123000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Földgáz beszerzése – menetrendadási kötelezettség nélkül – adásvételi szerződés keretében, összesen
61 fogyasztási hely vonatkozásában, Orosháza Város Önkormányzata és intézményei részére az alábbi
bontásban:
1. részajánlati kör: 45 db 20 m³/h alatti fogyasztási mérőhellyel rendelkező intézmény vonatkozásában
(egyetemes)7 171 936 MJ; 234 315 m³ mennyiségben.
2. részajánlati kör: 16 db 20 m³/h feletti mérőhellyel rendelkező intézmény vonatkozásában (szabadpiaci)17 502
868 MJ; 643 976 m³ mennyiségben.
A földgáz energia szállítása ajánlatkérő részére 12 hónap időtartamra (20.2.2017. 6:00 órától – 20.2.2018. 6:00ig), összesen 24 674 804 MJ; 878 291 m³ mennyiségben, amely mennyiségtől +30 %-kal ajánlatkérő – mindkét
részajánlati kör vonatkozásában – eltérhet kötbér és pótdíj megfizetése nélkül a szerződéses időszak alatt.
A hálózati elosztói engedélyes az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.).

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 115 346 172.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
1. részajánlati kör – Egyetemes fogyasztási helyek (20 m³/h alatti)
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
09123000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország,Dél-alföldi régió, Békés megye, Orosháza város közigazgatási területe. Az egyes fogyasztási
helyek címét a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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Az Ajánlatkérő 20 m³/h alatti kapacitású (egyetemes) mérőhellyel rendelkező intézményei részére földgáz
energia szállítása 12 hónap időtartamra (20.2.2017. 6:00 órától – 20.2.2018. 6:00-ig ), összesen 7 171 936 MJ,
illetve 234 315 m³ mennyiségben.
A meghatározott mennyiséget gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). Az átlagos
fűtőérték nem lehet kevesebb 29,42 MJ/gnm³-nél. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány
szerint 15 oC és 101325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m³-ben (gnm³). Az ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének
e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő
a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Az ajánlatkérő fogyasztási
helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon történik. A fogyasztási helyek
címét, a mérési pontokat és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok melléklete tartalmazzák. A földgáz az Akérők. részére az elosztóvezetéknek az egyes
fogyasztási helyek telekhatárai felőli kilépési pontjain kerül átadásra.
A szállított földgáz ára a molekula árból és az alapdíjból tevődik össze:
Molekula ár:
Pn = (100-Po) * EF [HUF/MJ].
Pn – molekula ár.
Po – Eladó által meghatározott kedvezmény mértéke (százalékban, pozitív számmal kifejezve) a mindenkori
egyetemes szolgáltatási árhoz viszonyítva.
A Po értéke a szerződés időszak alatt nem változik.
Po = … %.
EF – Vevő felhasználási helyein a területileg illetékes egyetemes szolgáltató által alkalmazott mindenkori
érvényes egyetemes szolgáltatói ár.
A molekulaár nem tartalmazza az értékesített földgázra, illetve valamennyi kapcsolódó szolgáltatásra a
mindenkor hatályos jogszabályok által előírt kötelezően alkalmazandó adó(k), valamint az egyéb díjak járulékok,
illetékek, különösen a Magyar Szénhidrogén Készletezési Szövetség stratégiai földgáztárolási díja, az import
korrekciós tényező, az energiaadó, az általános forgalmi adó.
A.tevőknek az ajánlatukban, az általuk biztosított, a mindenkori egyetemes szolgáltatási árhoz viszonyított
kedvezmény mértéket szükséges megadniuk, %-ban, pozitív számban kifejezve.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 32 869 342.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 20/02/2017
Befejezés: 20/02/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

02/12/2016
S233
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3 / 11

HL/S S233
02/12/2016
424103-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4 / 11

A beszerzendő mennyiség 7 171 936 MJ; 234 315 m³, amely mennyiségtől + 30 %-kal ajánlatkérő eltérhet
kötbér, pótdíj megfizetése nélkül a szerződéses időszak alatt.
II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Akérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
felel meg. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése, azaz az Atevő által megajánlott kedvezmény mértéke szolgálja.
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált szaktanácsadó: Szentgyörgyi Szilvia, lajstromszáma: 00662.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
2. részajánlati kör – Szabadpiaci fogyasztási helyek (20 m³/h feletti)
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
09123000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország,Dél-alföldi régió, Békés megye, Orosháza város közigazgatási területe. Az egyes fogyasztási
helyek címét a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő 20 m³/h feletti (szabadpiaci) mérőhellyel rendelkező intézményei részére földgáz energia
szállítása 12 hónap időtartamra (20.2.2017. 6:00 órától – 20.2.2018. 6:00-ig tart.), összesen 17 502 868 MJ,
illetve 643,976 m³ mennyiségben.
A fogyasztási helyek címét, a mérési pontokat és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A földgáz az Akérők. részére az elosztóvezetéknek az
egyes fogyasztási helyek telekhatárai felöli kilépési pontjain kerül átadásra.
A meghatározott mennyiséget gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). Az átlagos
fűtőérték nem lehet kevesebb 29,42 MJ/gnm³-nél. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány
szerint 15 oC és 101325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m³-ben (gnm³). Az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevő figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114.§ (1) bekezdésének e) pontja
alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar
Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Az ajánlatkérő fogyasztási helyeinek
ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon történik.
A szerződéses ár háromkomponensű: gázdíj, azaz a szállított földgáz molekula ára + RHD kapacitásdíj + RHD
forgalmi díj.
A szállított földgáz molekula árát HUF/MJ-ban kell megadni.
A földgáz molekula árát 8 tizedesjegy pontosságig szükséges az ajánlattevőknek megadniuk. A molekulaár fix
ár, mely a szerződés időtartama alatt nem változik, az nem módosítható.
A molekulaár nem tartalmazza:
— rendszerhasználati díj (RHD) (kapacitásarányos része és forgalomarányos része). A rendszerhasználati
díjak tartalmazzák a szagosítás díját,
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— az értékesített földgázra, illetve valamennyi kapcsolódó szolgáltatásra a mindenkor hatályos jogszabály
által előírt kötelezően alkalmazandó adó(k), valamint az egyéb díjak járulékok, illetékek, különösen a Magyar
Szénhidrogén Készletezési Szövetség stratégiai földgáztárolási díja, az import korrekciós tényező, az
energiaadó, az általános forgalmi adó.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 82 476 830.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 20/02/2017
Befejezés: 20/02/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A beszerzendő mennyiség 17 502 868 MJ; 643 976 m³, amely mennyiségtől + 30 %-kal ajánlatkérő eltérhet
kötbér és pótdíj megfizetése nélkül a szerződéses időszak alatt.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Akérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
felel meg. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése, azaz az Atevő által megajánlott molekulaár szolgálja.
Akérő a beszerzést a fenntartásában működő intézményei nevében is végzi. Intézmények listáját lsd. közbesz.
dokum-ok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban – mindkét részajánlat vonatkozásában – nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá
tartozik.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró
okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
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igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
egyidejűleg köteles benyújtani.
A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1-8. §, 10. § 12-16. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
— az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, jelentkezéshez csatolni
kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, az erről szóló nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból kizárja
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1. Ajánlattevő mindkét részajánlati kör vonatkozásában alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző egy lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja attól függően, hogy az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia megfelelőségét. A Kbt.69.§ (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatk.
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az előírt árbevételről szóló külön nyilatkozatával köteles igazolni
alkalmasságát.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy
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személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat (ESPD) is benyújtja. Ilyen esetben a
kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ha az ajánlattevő a fentiek szerint előírt árbevételre vonatkozó nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
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 előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,
az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból – mindkét részajánlati kör
vonatkozásában – alkalmasnak akkor minősül:
1. részajánlati kör vonatkozásában: ha a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 1 lezárt üzleti évből
származó teljes árbevétele elérte a nettó 32 000 000 HUF-ot.
2. részajánlati kör vonatkozásában: ha a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 1 lezárt üzleti évből
származó teljes árbevétele elérte a nettó 82 000 000 HUF-ot.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet a 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mindkét részajánlati kör
vonatkozásában alkalmasságát az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb földgáz
szállításainak ismertetésével igazolhatja. Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia megfelelőségét. A Kbt.69.§ (4)-(8) bek. alapján az
alkalmassági követelményekre vonatk. igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet
a 22. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint köteles igazolni alkalmasságát:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással (referenciaigazolás);
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával (referencianyilatkozat).
Az ismertetett munkákról továbbá csatolni kell a 321/2015. Korm. rendelet 21 § (1) bekezdése szerint kiállított
referenciaigazolást vagy referencianyilatkozatot.
Az ismertetésnek és a referencianyilatkozatnak/igazolásnak – a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés
szerinti – tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
— a szállítás tárgya és mennyisége (m³-ben);
— az ellenszolgáltatás összege;
— a teljesítés időpontja/időtartama;
— saját teljesítés aránya %-ban;
— a referenciáról információt nyújtó személy neve és telefonszáma;
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— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat (ESPD) is benyújtja. Ilyen esetben a
kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,
az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a jelen
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban földgáz energia szállítás tárgyban rendelkezik
legalább 1 darab:
Az 1. részajánlati kör vonatkozásában: nettó 24 000 000 HUF-ot, a 2. részajánlati kör vonatkozásában a
nettó 61 000 000 HUF-ot elérő értékű földgáz energia szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített referenciamunkával. Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatosan
érvényes szerződés bemutatását is elfogadja, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt 36 hónapos időtartamon
belül legalább az egyes részajánlati körök tekintetében előírt értékű földgáz szállítása megtörtént-e.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét részajánlati körben az Atevő fogyasztási helyenként jogosult számla benyújtására ajánlatkérő
irányában. Akérő gyűjtőszámlát (egy számlán több fogyasztási hely) nem fogad el. A számla fizetési
határideje a számla Akérő általi kézhezvételét követő, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti 30 nap. Atevő a
szerződésszerűen megvalósított teljesítést követően jogosult a havi elszámoló gázdíj számla benyújtására. Az
elszámolási időszak fogyasztásainak számlázása havonta utólag egy számlában történik. Elszámolási időszak
egy hónap. A havi elszámoló gázdíj számla alapja a tárgyidőszaki mért adatokon alapuló elfogyasztott térfogat
és a havi átlagfűtőérték. További információ lsd. közbesz.dokumentumok.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

02/12/2016
S233
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8 / 11

HL/S S233
02/12/2016
424103-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

9 / 11

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/01/2017
Helyi idő: 12:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 08/02/2017

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/01/2017
Helyi idő: 12:00
Hely:
Projektfelügyelet Kft. – 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. 107.sz tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1.) A Kbt. 68. § (2) bek. megfelelően az ajánlatot írásban és zártan, a I.3) címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az Akérő csak akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Amennyiben az
eredeti nyomtatott ajánlat és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlatkérő
a nyomtatott ajánlatot tekinti irányadónak.
A Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot az Atevőnek az a.felhívásban, valamint a közbesz doksikban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
2.) A.tevő valamennyi számláját HUF pénznemben kell kiállítani, azok szintén HUF pénznemben kerülnek
kiegyenlítésre. A számlákat a számlafizető nevére kell kiállítani levelezési címre kell postai úton eljuttatni.
(lsd. ..melléklet).
Az ellenszolgáltatás telj. vonatk. jogszabályok:
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről:
— 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
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— 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
— 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
— a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 130. § (1)-(2) bek.,
— a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1) bek.,
— a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény,
— a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2009. (I. 30.) Korm.
rendelet,
— a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.)
KHEM rendelet,
— a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény,
— a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM
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 szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet,
— a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet.
3.) Atevő – mindkét részajánlati körben – hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles minőségi és rendelkezésre
állási hibából eredően, melynek mértéke az érintett mennyiségre eső nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
Rendelkezésre állási hiba esetén az érintett mennyiség alatt a le nem szállított, de igényelt mennyiséget is
érteni kell.
4.) Atevő – mindkét részajánlati körben – meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződésben
rögzített földgáz mennyiségét Akérő részére nem tudja leszállítani, a meghiúsulási kötbér mértéke Atevő
hibájából le nem szállított földgáz mennyiség nettó vételárának 20 %-a.
5.) Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen felmerülő eltérés esetén a
felhívásban foglaltak az irányadók.
6.) A földgáz minőség mérésének és minőség kifogásolásának rendjére vonatkozóan az ajánlatkérő elfogadja
az ajánlattevő Földgáz kereskedelmi Üzletszabályzatában, valamint az ÁSZF-jében foglaltakat. Kérjük az
Atevőt, hogy ajánlatához mindkét dokumentumot csatolja be.
7.) Atevő-mindkét részajánlati kör vonatk.-ban jelölje meg alvállakozóit a Kbt.66.§(6) bek. szerint.
8.) Orosháza Város Önkormányzata a felsorolt Akérők nevében jár el.
9.) Akérő az alkalmasság feltételeit a min. Atevők jegyzékénél szigorúbban hat. meg. – P1/M1.
10.) Akérő projekttársaság létrehozását kizárja.
11.) Atevő ajánlatához köteles benyújtani RHD adatlapot a 2. részajánlati kör tekintetében.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § (3) alapján.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
01/12/2016

02/12/2016
S233
http://ted.europa.eu/TED
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