Szentgyörgyi Szilvia

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
– FÖLDGÁZ BESZERZÉSE - 2018/II -

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Alulírott Szentgyörgyi Szilvia mint Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6.) Ajánlatkérő közbeszerzési megbízottjának a Projektfelügyelet - Országos
Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.-nek a közbeszerzési szakértője, az Ajánlatkérő
által meghirdetett „Földgáz beszerzése - 2018” megnevezésű közbeszerzési eljárásban 2017.
december 27. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti megkereséssel kapcsolatban - a
kérdések sorrendjét követve - az alábbiakról tájékoztatom.
1. Összhangban a hatályos jogi szabályozással, kérjük annak szíves megerősítését, hogy a Vevő
20 m3/h-nál nagyobb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási hely gázév
közbeni ellátásból való végleges kikapcsolása esetén a rendszerhasználati alapdíjat,
kapacitásdíjat a Vevő a gázév végéig köteles az Eladó részére megfizetni, illetve a
rendszerhasználati alapdíjat, kapacitásdíjat a Vevőnek abban az esetben is meg kell fizetnie,
ha a felhasználási hely a földgázellátásból jogszerűen kizárásra kerül?
VÁLASZ: Az ajánlatkérő a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 3.§ (4) bekezdését tekinti
irányadónak, mely szerint „A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben
kérő rendszerhasználó - kivéve a lakossági fogyasztót - az alapdíjat a gázév végéig, a
kapacitásdíjat a teljes szerződéses időszakra köteles megfizetni”
Ezen túlmenően kizárás esetében a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése az
irányadó: „ Amennyiben a földgázvételezés elrendelt korlátozását a felhasználó nem hajtja
végre, az érintett szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó köteles - a (2) bekezdés
szerinti eltéréssel - az érintett felhasználót az elzáró szerelvény zárt állapotában történő
rögzítésével, rögzíthetőség hiányában a vezetékes kapcsolat megszüntetésével a
földgázellátásból kizárni. A korlátozást be nem tartó felhasználó felel a mulasztásából eredő
valamennyi kárért, különösen azokért a károkért, amelyek a nem korlátozott kategóriába
tartozó felhasználóknál merülnek fel amiatt, hogy a kizárásra irányuló műszaki intézkedés
más műszaki megoldás hiányában rájuk is kiterjed.”

2. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az Ajánlati Felhívás, a
Dokumentáció és a Szerződések közötti esetleges eltérés esetén mi a dokumentumok
alkalmazandó hierarchiája.
VÁLASZ: Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (az ajánlati felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, szerződéstervezetek, nyilatkozatminták, fogyasztási
helyek-mennyiségek táblázat, RHD díjtáblázat – I. részajánlati kör, kedvezmény mértéke
kiszámítás – II. részajánlati kör, ESPD dokumentumok) között nincs hierarchia. Az
esetlegesen felmerülő ellentmondások esetén az ajánlati felhívás VI.3) bekezdésének 5.
pontjában foglaltak az irányadók: „Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban
esetlegesen felmerülő eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.”
Amennyiben a T. Gazdasági Szereplő a közbeszerzési dokumentumokban olyan
ellentmondást talál, melyre az ajánlati felhívás nem tér ki, úgy – a Kbt.-ben foglalt határidők
betartása mellett – élhet a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével.
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3. Kiegészíthető-e a Szerződések tervezete a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges
egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti alábbi
kötelező tartalmi elemekkel:
a) a szerződött teljesítményt korlátozási kategóriánként;
b) a korlátozás esetén alkalmazandó vevői önkorlátozás kötelezettségét;
c) a csatlakozó rendszerüzemeltető engedélyes beavatkozásának lehetőségét és a
végrehajtás módját;
d) azon Vevők esetében, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi életet
vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba
kerülését eredményezné, azt a hőmérsékleti határértéket, amely alatt a káros anyagok
környezetbe jutása valószínűsíthető; és
e) a Vevők adatváltozás-bejelentésre vonatkozó kötelezettségét?
VÁLASZ: A 265/2009. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének a) pontját a közbeszerzési
dokumentumok fogyasztási helyek és mennyiségek megnevezésű táblázata tartalmazza,
mely a szerződéstervezetek rendelkezései alapján a szerződés részét képezi. A 265/2009.
Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének b) és d) pontja az érintett Vevők esetében nem
releváns. A szerződéstervezet pedig kiegészítésre került 265/2009. Korm. rendelet 13. §
(2) bekezdésének c) és e) pontaira vonatkozó rendelkezésekkel.
4. Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy amennyiben az egyes Vevők
az Eladó számlájával kapcsolatban a fizetési határidőn belül nem élnek kifogással, úgy az
egyúttal a Kbt. szerinti teljesítésigazolásnak is minősül. Ennek hiányában kérjük a tisztelt
Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy az Eladó szolgáltatásával kapcsolatban külön
teljesítésigazolásra nincsen szükség.
VÁLASZ: A számlázás rendjéről a szerződéstervezek 10-13./ pontjai rendelkeznek, illetve a
teljesítésigazolásra kiadására a Kbt. 135.§ (1) bekezdése irányadó.

5. Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt annak szíves tudomásulvételének a megerősítésére, hogy az
Eladó a Szerződés tervezetek 6.) pontjában üzemzavar fellépésekor érdekellentét esetén a
polgári jog szabályai szerint nem tudja ellátni a Vevők képviseletét.
VÁLASZ: Érdekellentét felmerülését az Ajánlattevőnek külön jeleznie kell, ellenkező
esetben a szerződéstervezetben előírtak irányadóak.
6. A szerződéstervezetek 32. pontjára figyelemmel, kérjük a T. Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy
az adóigazolás benyújtása helyett a tartozásmentesség igazolására elfogadja –e
köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés tényét, figyelemmel az Art. 85/A. §
(7) bekezdésére, mely szerint a köztartozás adózói adatbázisban történő szereplés
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ténye tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály
írja elő adóigazolás benyújtását.
VÁLASZ: A szerződéstervezetek 32. pontja egyértelműen fogalmaz: „A Vevő tájékoztatja
az Eladót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében a Vevő az Eladónak a
havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget meghaladó
kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha az Eladó bemutat, átad vagy
megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc (30) napnál nem régebbi,
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Vevő részére, amellyel igazolja, hogy az
állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy az Eladó
a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
7. Tekintve, hogy a köztartozás mentes adózói adatbázis közhiteles nyilvántartásnak
minősül, és az adatbázisban történő szereplés lekérdezéssel ellenőrizhető, kérjük a T.
Ajánlatkérőt, hogy az adóigazolások benyújtása helyett a tartozásmentesség
igazolására fogadja el a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés tényét.
VÁLASZ: Amennyiben ez a kérdés szintén a szerződéstervezetek 32. pontjára
vonatkozik, abban az esetben a 6. pontban foglalt válasz az irányadó.
8. A szerződéstervezetek 18. a. ) b. ) c.) pontjában rögzített Vevői szerződésszegések nem a
földgáz-kereskedelmi, hanem a elosztóhálózat-használati szerződés megszegését jelentik,
amelyek miatt nem az Eladó, hanem a területileg illetékes elosztó jogosult a Get. és a Vhr.
alapján eljárni. Kérjük Ajánlattevőt módosítsa a jogszabály előírásoknak megfelelően a
szerződéstervezetek hivatkozott pontját. Ugyanakkor a - már csak a viszonosságra is
figyelemmel- kiegészíthető- e szerződéstervezetek 19. pontja az Eladói szerződésszegési
esetek 19. f. pontjában foglaltakkal, azaz azzal, hogy a vevő részéről is szerződésszegésnek
minősül a hatályos jogszabályokban jelen szerződésben és az Üzletszabályzatban
meghatározott feltételeket megsérti.
VÁLASZ: A szerződéstervezet szerződésszegésre irányadó pontjait az Ajánlatkérő nem
módosítja, azt nem egészíti ki. A T. Gazdasági Szereplő nem fejtette ki mely jogszabályok
előírásaira gondol, melyeknek a hivatkozott pont nem felel meg.
9. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az aláírásra kerülő szerződésben szíveskedjenek
módosítani az energia adót, mert 2017.07.01.-től a jövedéki adó váltja fel!
VÁLASZ: Megköszönve a gazdasági szereplő észrevételét, az ajánlatkérő a
szerződéstervezetekben az energiaadót jövedéki adóra módosítja.
10. Kérdezzük a t. Ajánlatkérőt, hogy elfogadható-e részéről 20A fogyasztási helyek esetében a
havi résszámla kiállítása 34,20 fűérték adatokkal, a 20-99 és 100F esetében havonta készül
elszámoló számla a leolvasás alapján?
VÁLASZ: A < 20 m3/h esetében elfogadható, ha arányosan csökkenti a becsült fogyasztást
a kisebb fűtőértékhez hasonlóan. A >20 m3/h esetében igen.
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11. Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy a 20A fogyasztási helyek gázév váltással az elszámoló számla
kiállításának alapján történő helyszíni leolvasások költsége a szerződő feleket milyen arányban
terhelik?
VÁLASZ: Ez belefér a hálózathasználat költségébe, nem az ajánlatkérő fizeti.
12. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben a szerződéses időszak vége tekintetében a
2020, augusztus 31.-i gáznapra gondolt, abban az esetben módosítsa a vége időpontot 2020.
szeptember 1. 06:00-ra!
VÁLASZ: A szerződéses időtartam vége a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően
2020. augusztus 31. 6:00 óra.
13. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, határozza meg, hány tizedesjegy pontossággal kell megadni a
kedvezmény mértékét az egyetemes szolgáltatói árhoz!
VÁLASZ: A kedvezmény mértékét az egyetemes szolgáltatói árhoz pozitív egész számban
kifejezve szükséges megadni.
14. Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy minden felhasználási hely tekintetében
biztosítottak a kereskedőváltás feltételei 2018.02.20.-ra!
VÁLASZ: Az Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy minden felhasználási hely tekintetében
biztosítottak a kereskedőváltás feltételei 2018.02.20.-ra.
15. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, egyértelműen határozza meg a használandó fűtőértéket a minél
pontosabb ajánlat elkészítése, valamint az ajánlatok egyértelmű összehasonlítása végett! A
közbeszerzési dokumentációban több helyen, például a műszaki leírásban az szerepel, hogy „Az
átlagos
fűtőérték
nem
lehet
kevesebb
29,42
MJ/gnm3-nél.”,
a
„fogyasztasi_helyek_mennyisegek.xlsx” file-ban elvégzett ellenőrző számítások pedig 30,6
illetve 30,608 MJ/m3-es fűtőértéket hoztak eredményül.
VÁLASZ: Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az Ajánlatkérő által előírt
paraméterekkel rendelkező földgáz minőségéért, így a fűtőérték megfelelőségéért is. A
földgáz minőségének meg kell felelnie a vonatkozó MSZ 1648:2016 szabványnak. Az
Ajánlatkérő a fűtőérték mértékét az eddig megkötött földgáz adásvételi szerződések
alapján a kereskedő által teljesíthető mértékben határozta meg.
16. Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogadja-e a kapacitásdíj számla fizetési
határidejének a tárgyhónap 1. napját, úgy, hogy a többi rögzített feltétel a kiállításkor kerül
figyelembevételre!
VÁLASZ: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy elfogadja a kapacitásdíj számla fizetési
határidejének a tárgyhónap 1. napját, úgy, hogy a többi rögzített feltétel a kiállításkor
kerül figyelembevételre.
17. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, törölje a közbeszerzési dokumentációból a következő
mondatot:” Eladó/nyertes ajánlattevő az elosztói engedélyes által jegyzőkönyvezett kapacitástúllépéseket a tárgyhót követő havi kapacitásdíj számlában számolhatja el.” Az
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Eladónak/nyertes ajánlattevőnek semmilyen ráhatása nincs az ajánlatkérő és az elosztói
engedélyes között lebonyolódó jegyzőkönyv felvétel valamint az elosztói engedélyes hivatalos
jegyzőkönyv megküldésének határidejére, s így a kifogásolt mondat alapján az
Eladónak/nyertes ajánlattevőnek indokolatlan többletköltsége keletkezhet.
VÁLASZ: Az Ajánlatkérő nem kívánja a szerződéstervezetek hivatkozott mondatát
törölni.
18. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja meg milyen névleges össz mérő mérettel, valamint
lekötött teljesítménnyel kell számolni az ajánlatadás során az alábbi POD-oknál, tekintettel
arra, rendszerhasználati díjak meghatározásához ezek nélkülözhetetlen adatok:
39N050032460000V, 39N050774244000Q!
VÁLASZ: A 39N050032460000V fogyasztási helyen < 20 m3/h( 6 m3/h ), a
39N050774244000Q fogyasztási helyen a hálózatos szolgáltató 165 m3/h-t tart nyilván a
2018-as gázév végéig. Ez 2 db 65 m3/h és 2 db 6 m3/h gázórából áll össze. Ezekből le lett
szerelve 1 db 65 m3/h-ás és 1 db 6 m3/hás gázmérő óra 2017 októberében. A 2018-as gázév
kezdetétől ennyivel kevesebbel kell számolni.
Budapest, 2018. január 3.

Tisztelettel:
Szentgyörgyi Szilvia
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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