Szentgyörgyi Szilvia

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
– FÖLDGÁZ BESZERZÉSE/2017/I -

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Alulírott Szentgyörgyi Szilvia mint a Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 Békéscsaba,
Kiss Ernő utca 3.) Ajánlatkérő közbeszerzési megbízottjának a Projektfelügyelet - Országos
Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.-nek a közbeszerzési szakértője, az Ajánlatkérő
által meghirdetett „Földgáz beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárásban 2017.
december 22. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresésekkel (3 db)
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
1. Az ajánlati felhívás szerint a szerződéses időszak 2018.02.20-2019.02.20, s később
történő szerződéskötés esetén a szerződéses időszak a szerződéskötés első napjára
módosul. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a gázipari gyakorlatnak megfelelően
egész gázhónapra módosítsa a szerződéses időszak kezdetét (minden hónap első napja
6,00 óra kezdettel), valamint figyelembe véve a kereskedőváltás 30 napos jogszabályban
meghatározott nagyságrendjét a késői szerződéskötés miatt módosuló hatálybalépést,
az aláírást követő 30. napra módosítsa.
VÁLASZ: Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás 2018. február 20. napját követően zárul, a szerződés
időtartamának kezdete a szerződés megkötését követő hónap 1. napjának 06:00
órája.
2. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a szerződéstervezet számozását módosítsa annak
érdekében, hogy ne legyenek nem hivatkozható bekezdések. (pl. 11.4 pontban utalnak
9.1-es nem létező pontra, amely vélelmezhetően 11.1. pont).
VÁLASZ: Ajánlatkérő a szerződés hivatkozott pontjait pontosítja.
3. A szerződéstervezet 11.2 pontja szerint „amennyiben Eladóval kapcsolatban álló
illetékes szállítói, tárolói, elosztói engedélyesek nem szolgáltatnak megfelelő időben
mérésen alapuló térfogat-adatot, akkor az adott hónapra tervezett fogyasztás 80%-ának
megfelelő térfogatról állíthat ki előlegszámlát Eladó”. Tekintettel arra, hogy az
Ajánlatkérő a szerződéses mennyiséget, mint minimum elfogyasztandó mennyiségként
határozta meg (4.039.680 kWh +(!) 30%), kérjük, hogy a számlázható mennyiséget a
tervezett fogyasztás 100%-ban határozzák meg.
VÁLASZ: Ajánlatkérő részéről nem áll rendelkezésre havi bontásban adat. Az
Ajánlatkérő álláspontja szerint a kért adat megadása nem feltétele az ajánlat
megfelelő és pontos elkészítéséhez.

4. A szerződéstervezet 13. pontjának utolsó bekezdésében nem megfelelő a jogszabályi
hivatkozás, a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155.§ szerint alakul.
VÁLASZ: Ajánlatkérő a szerződésben hivatkozott jogszabályi hivatkozást
pontosítja.
5. A szerződéstervezet 19. pont c) alpontjával kapcsolatban tájékoztatjuk az Ajánlatkérőt,
hogy a különböző karbantartási munkák, felújítási munkálatokról való tájékoztatás az
Elosztó feladata, így a kereskedő ezért nem hibáztatható és nem is vállal felelősséget.
Kérjük ennek elfogadását és a szerződéses pont törlését.
VÁLASZ: Ajánlatkérő a szerződés hivatkozott pontját törölte.
6. A szerződéstervezet 19. pont e) alpontjával kapcsolatban tájékoztatjuk az Ajánlatkérőt,
hogy a földgáz minőségére a Kereskedő nincs hatással, így nem az ő felelőssége a
minőség biztosítása, hanem az Elosztó-e. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy a
szerződéstervezet ezen pontját módosítani szíveskedjen.
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 átlagos fűtőérték nem lehet kevesebb 29,42 MJ/gnm3-nél.
7. Tájékoztatjuk az Ajánlatkérőt a szerződéstervezet 15. és 16. pontjával kapcsolatban,
hogy az előbbi pontban a minőség és rendelkezésre állási hiba, míg az utóbbi pontban
a meghiúsulás sem a Kereskedő felelőssége, így nem kötbérezhető meg. Kérjük ennek
elfogadását.
VÁLASZ: Ajánlatkérő a szerződés hivatkozott pontjait nem áll módjában
módosítani.
8. Kérjük szíves tájékoztatását ajánlat kiírónak, miszerint jól értelmezzük, hogy az adatok
fogyasztási helyek mellékletében szereplő 5900 Orosháza, Veres J. utca 2/A. alatti
39N0508141430008 POD azonosítóval rendelkező telephely lekötése összesen 80 m3/h,
az éves mennyiség pedig 62.000 m3/év.
VÁLASZ: Ajánlatkérő megerősíti, hogy az 5900 Orosháza, Veres J. utca 2/A. alatti
39N0508141430008 POD azonosítóval rendelkező telephely lekötése összesen 80
m3/h, az éves mennyiség pedig 62.000 m3/év.
9. Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy minden felhasználási hely tekintetében
biztosítottak a kereskedőváltás feltételei 2018.02.20.-ra!
VÁLASZ: A kereskedőváltás feltételeit az Ajánlatérő biztosítja.

10. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, pontosítsa a felhasználási helyek számát vagy adatait,
tekintettel arra, hogy a megadott információk alapján a felsorolt 5 fogyasztási helyhez
4 különböző POD azonosító tartozik, ami földgáz felhasználás szempontjából 4 db
felhasználási helyet jelent!
VÁLASZ: Ajánlatkérő 5 db felhasználási hellyel rendelkezik, melyből egy épületen
belül két gázórát üzemeltet. Mindkét gázórának ugyanaz a POD azonosítója
(39N0508141430008 )
A felhasználási helyek adatai:

POD

Gázmérő 1. - Gyártási száma

39N050032000000L
39N0508141430008
39N0508141430008
39N050752147000F
39N050032496000K

35100000059648
40500006200754
40500006200745
6801754702003
34800000026542

11. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben 4 db felhasználási helyre kívánja az
eljárást lefolytatni, nyilatkozzon, hogy a 39N0508141430008 POD azonosítóval
rendelkező felhasználási helyen mekkora a mérők névleges összteljesítménye illetve
mekkora a felhasználási helyre a lekötött teljesítmény!
VÁLASZ: Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az 5900 Orosháza,
Veres J. utca 2/A. alatti 39N0508141430008 POD azonosítóval rendelkező telephely
lekötése összesen 80 m3/h, az éves mennyiség pedig 62.000 m3/év.
12. 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.”, ami
megengedi az ettől az értéktől felfelé történő eltérést, míg az Ajánlattételi felhívás 11.
pontjának 5. bekezdése szerint „… a szerződött fűtőérték-adat (29,42 MJ/gnm3)…”.
VÁLASZ: Az átlagos fűtőérték nem lehet kevesebb 29,42 MJ/gnm3-nél. A
kalkulációnál használandó fűtőértéket 1 m3 = 34,2 MJ értékekkel számolják.

13. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, határozza meg a kWh értékekről vagy értékekre történő
átváltáshoz használandó váltószámot a minél pontosabb ajánlat elkészítése, valamint
az ajánlatok egyértelmű összehasonlítása végett!
VÁLASZ: Ajánlatkérő tájékoztatása alapján a váltószám: 10,5 kWh/m3

14. 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: Megfelelő, amennyiben a számla kelte a fizetési határidőt megelőzően
30. nap.
15. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, törölje a közbeszerzési dokumentációból a következő
mondatot:” Eladó/nyertes ajánlattevő az elosztói engedélyes által jegyzőkönyvezett
kapacitás-túllépéseket a tárgyhót követő havi kapacitásdíj számlában számolhatja el.”
Az 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 szerződéstervezet hivatkozott mondatát
törölni.
16. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg az egyes felhasználási helyek tekintetében várható
éves fogyasztás havi bontását a minél pontosabb árajánlat elkészítése érdekében!
VÁLASZ: Az Ajánlatkérő álláspontja szerint az éves fogyasztás havi adatainak
megadása nem feltétele az ajánlat megfelelő és pontos elkészítéséhez. A
beszerzendő földgázt az Ajánlatkérő kizárólag az intézmények fűtésére fogja
felhasználni, nem technológiai felhasználásra.
17. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, erősítse meg, ill. kiegészíteni szíveskedjen a szerződés
tervezetet, miszerint felhasználási helyenként külön-külön (egy számlán egy fogyasztási
hely) kéri az elszámolást.
VÁLASZ: Ajánlatkérő megerősíti, hogy az elszámolást felhasználási helyenként
külön-külön számlán kéri benyújtani.

Budapest, 2017. december 29.

Tisztelettel:
Szentgyörgyi Szilvia
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

