Szentgyörgyi Szilvia

MÓDOSÍTOTT

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – egységes szerkezetben
Kbt. 113.§ szerinti eljárásban
A módosítással érintett szövegrészeket az Ajánlatkérő dőlt betűvel jelezte
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Név:
Cím:
Kapcsolattartó:
Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail cím:
Honlap cím:

Békéscsabai Tankerületi Központ
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3
Bánki András tankerületi igazgató
+36 66 795 214
andras.banki@kk.gov.hu
http://kk.gov.hu/bekescsaba

2. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ LEBONYOLÍTÓ ADATAI
Név: Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft.
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
Kapcsolattartó: Szentgyörgyi Szilvia
Telefonszám: +3620/444-7278
Telefaxszám: +36-28/361-206
E-mail cím: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Kbt. 113.§ szerinti hirdetmény nélküli eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával
4. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE
„Földgáz beszerzése”
5. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
közvetlenül írásban, térítésmentesen küldi meg az ajánlattételre felhívni kívánt, valamint az
összefoglaló tájékoztatásra érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére, egyúttal az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen,
közvetlenül és díjmentesen is hozzáférhetővé teszi a gazdasági szereplők részére a
http://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-bcs elérhetőségen.
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6. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

Földgáz beszerzése – menetrendadási kötelezettség nélkül – adásvételi szerződés keretében
összesen 5 db 20 m3/h feletti (szabadpiaci) mérőóra kapacitással rendelkező fogyasztási
hely vonatkozásában 2018. február 20. 06:00 órától – 2019. február 20. 06.00 óráig terjedő
időszakban az ajánlatkérő fenntartásában működő intézmények részére összesen 4.039.680
KWh mennyiségben, amely mennyiségtől az ajánlatkérő + 30%-al eltérhet kötbér és pótdíj
megfizetése nélkül. Az opcióval növelt mennyiség összesen: 5.251.584 KWh. Az ajánlatkérő
fogyasztási helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon
történik.
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 C° és 101325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni
m3-ben (gnm3).
A kalkulációnál használandó fűtőértéket 1 m3 = 34,2 MJ értékekkel számolják.
Ajánlatkérő tájékoztatása alapján a kWh értékekről vagy értékekre történő átváltáshoz
használandó váltószám: 10,5 kWh/m3
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.
A hálózati elosztó engedélyes az Égáz-Dégáz Földelosztó Zrt. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.).
A fogyasztási helyekre vonatkozó részletes adatokat az ajánlattételi felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás című fejezete tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy: 09123000-7
7. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Adásvételi szerződés
8. SAJÁTOS BESZERZÉSI MÓDSZEREK
Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus
árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
9. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA/TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerződés időtartama 2018. február 20. 06:00 órától – 2019. február 20. 06:00 óráig-tart.
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Az ajánlatkérő tájékoztatja az aánlattevőket, hogy, 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.
10. A TELJESÍTÉS HELYE
1.
2.
3.
4.
5.

fogyasztási hely: Magyarország, Békés megye, 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.
fogyasztási hely: Magyarország, Békés megye 5900 Orosháza, Veres J. utca 2/A.
fogyasztási hely: Magyarország, Békés megye 5900 Orosháza, Veres J. utca 2/A.
fogyasztási hely: Magyarország, Békés megye 5900 Orosháza, Táncsics M. utca 2-4.
fogyasztási hely: Magyarország, Békés megye 5900 Orosháza, Ifjúság u.7.

11. AZ
ELLENSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉNEK
FELTÉTELEI
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁSSAL)

(A

A szerződéses ár háromkomponensű: gázdíj, azaz a szállított földgáz molekula ára + RHD
kapacitásdíj + RHD forgalmi díj.
A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő részére kiállított számlája az alábbiakat tartalmazza:
a) földgáz ára (molekulaár),
b) rendszerhasználati díj (RHD) (kapacitásarányos része és forgalomarányos része). A
rendszerhasználati díjak tartalmazzák a szagosítás díját.
c) 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, a jövedéki adó, az általános forgalmi adó, egyéb közterhek,
díjak és költségek, amelyeknek mértékét, összegét a jelen szerződés időtartama alatt hatályos
jogszabályok határozzák meg.
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként jogosult számlát kiállítani az Ajánlatkérő részére.
Eladó gyűjtőszámlát (egy számlán több fogyasztási hely) nem fogad el.
Nyertes ajánlattevő a tárgyhónapra vonatkozó kapacitásdíjról számlát bocsát ki, melyet
ajánlattevő a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig köteles kiállítani. Nyertes ajánlattevő az
elosztói engedélyes által jegyzőkönyvezett kapacitás-túllépéseket a tárgyhót követő havi
kapacitásdíj számlában számolhatja el.
Nyertes ajánlattevő 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. Amennyiben az ajánlattevővel 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 a nyertes ajánlattevő. Amennyiben a nyertes ajánlattevővel kapcsolatban álló
illetékes szállítói, tárolói, elosztói engedélyesek nem szolgáltatnak megfelelő időben hivatalos
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fűtőérték-adatot, akkor a szerződött fűtőérték-adat (29,42 MJ/gnm3) alapján állíthat ki
előlegszámlát.
Az elszámoló gázdíj számla az alábbiakat tartalmazza:
 a tényleges gázfogyasztást,
 az adott hónapban esetlegesen felmerült pótdíjakat,
 a tárgyhóra vonatkozó RHD díj forgalmi díjelemeit a tárgyhavi tény fogyasztás
figyelembe vételével,
 a jövedéki adót;
 az MSZKSZ-díjat;
 egyéb jogszabály vagy a MEKH által jóváhagyott díjakat.
A nyertes ajánlattevő a földgázellátásról szóló XL. törvény 103.§ (4) bekezdése alapján nem
jogosult az ún. különadót az Ajánlattevő részére továbbszámlázni.
A szerződéses időszak végét követő 20 napon belül a nyertes ajánlattevő végelszámoló számlát
állít ki az ajánlattevő részére. Ez a számla tartalmazza a szerződéses időszakban felmerült és a
havi elszámoló számlákban ki nem számlázott tételeket. Az esetlegesen felmerülő
kötbért/felárat a végelszámoló számlától függetlenül, külön számlában kell szerepeltetni.
Ajánlattevő valamennyi számláját HUF pénznemben köteles kiállítani, ajánlatkérő azokat
szintén HUF pénznemben egyenlíti ki.
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással történik.
A számla fizetési határideje kézhezvételtől számított 30 nap.
Amennyiben az Ajánlatkérő a számla ellenértékét határidőn belül nem fizeti meg, az ajánlattevő
a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését
számíthatja be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről –
továbbiakban: Art. - 36/A.§-ra, hogy azt a kifizetések során alkalmazni fogja, és ezt a
szerződésben is szerepelteti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A finanszírozás biztosítása során elsődlegesen figyelembe veendő jogszabályok:
•
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
•
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
•
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
•
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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12. TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárja.
13. A RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a részajánlat lehetőségét nem biztosítja. A közbeszerzés tárgyát képező
árubeszerzés jellegét tekintve nem bontható részekre, a részekre bontás nem szolgálná a
hatékony és felelős gazdálkodás elvét.
14. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja
szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával alapján választja ki. Az
ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az
ajánlatkérő igényeinek csak a műszaki leírásban meghatározott konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A szállított földgáz molekula árát Ft/KWh-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.
- 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, a jövedéki adó, az általános forgalmi adó.
15. KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK

Kizáró okok mindkét részajánlati kör tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
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alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, illetve az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok nem lehetnek a jelen felhívás
megküldése napjánál régebbi keltezésűek.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok
[Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja] hatálya alá tartozik; vagy részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
16. AZ
ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEK,
AZ
MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A
IGAZOLÁSI MÓDOK (ADOTT ESETBEN)

ALKALMASSÁG
MEGKÖVETELT

Az ajánlattevők a benyújtott ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények tekintetében a
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról kötelesek nyilatkozni, hogy az
általuk igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kötelesek megadni. Az
ajánlattevők az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, a jelen ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozataikat az alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kötelesek benyújtani.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 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.
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
6

alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (11) bekezdése értelmében nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd
Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a
jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is
élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.
16.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha:
P/1. a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 1 (egy) mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évből (2016) származó teljes árbevétele ne érte el a nettó 35.000.000,-Ft-ot.
Megkövetelt igazolási mód:
P/1. Az Ajánlattevők a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján
igazolhatják megfelelőségüket.
Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolnia kell:
P/1. az előző egy, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre (2016) vonatkozóan a teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az erre
vonatkozóan 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 ezzel kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
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ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
16.2. Műszaki és szakmai alkalmasság
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha:
M/1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3
évben összesen legalább 3.500.000 KWh mennyiségű közbeszerzés tárgyából
(földgáz energia szállítás) származó referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevők a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja, valamint a
23.§ alapján igazolhatják megfelelőségüket.
Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolnia kell:
M/1. az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, mely tartalmazza az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített
legjelentősebb és átadás-átvétellel lezárult legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az
igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
 szállítás tárgya,
 a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont)
 a szállítás mennyisége (KWh),
 saját teljesítés aránya,
 szerződést kötő másik fél neve és székhelye, telefonszáma,
 továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Amennyiben az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolásához más
szervezetet vagy személyt vesz igénybe, csatolnia 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.
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17. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2018. január 09. 13:00 óra
18. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Az ajánlatokat postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani az alábbi
címen: PROJEKTFELÜGYELET Országos Projekttervező,- támogató és felügyelő Kft 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. 105. számú iroda
Az ajánlatok személyesen történő leadására, a fent említett címen az alábbi időszakokban
van mód:
Az ajánlatok személyesen történő leadására, a fent említett címen az alábbi időszakokban van
mód:
2018. január 3-tól hétköznaponként 9:00 órától 16:00 óráig. Az ajánlattételi határidő napján,
azaz 2018. január 9-én 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.
19. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (NYELVEI), ANNAK FELTÜNTETÉSE, HOGY
A MAGYAR NYELVEN KÍVÜL MÁS NYELVEN IS BENYÚJTHATÓ-E AZ
AJÁNLAT
Az ajánlattétel nyelve a magyar, az ajánlat a magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható
be.
20. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS AZ AJÁNLATOK
FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK MEGHATÁROZÁSA
Ajánlatok felbontásának helye: Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –
felügyelő Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. 105-ös iroda
Ajánlatok felbontásának ideje: 2018. január 09. 13:00 óra
Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, a 18. pontban meghatározott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani a 17. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártáig. Az
Ajánlatkérő elektronikus másolati példány benyújtását is előírja a jelen felhívás 23.11 pontja
szerint.
Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdi. Az
ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását
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ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek lehetnek jelen. E személyek a
bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe
(székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül
megküld az ajánlattevőknek. Az Ajánlatkérő határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról
szintén jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldi.
A bontási eljárásban jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
21. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA
30 nap
22. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ,
VALAMINT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

23. EGYÉB FELTÉTELEK
23.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bek.]
23.2. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 66.§ (4) bek.]
23.3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bekezdés
szerinti információkat, azaz az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek. [Kbt. 66.§ (5) bek.]
23.4. Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. [Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pont]
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23.5. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, az
alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. [Kbt. 67.§ (1) bek.]
23.6. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62.§, valamint ha a közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63.§ szerinti
kizáró okok hatálya eső alvállalkozót. [Kbt. 67.§ (4) bek.]
23.7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), alvállalkozók, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet(ek) tekintetében:
-

-

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány)
eredeti, hiteles másolati, vagy egyszerű másolati példányát vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti,
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti, hiteles másolati, vagy egyszerű másolati
példányát az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező
személytől;
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti, hiteles másolati,
vagy egyszerű másolati példányát.

23.8. Az ajánlattevő tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. A változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalom esetén is
csatolandó.
23.9. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114.§ (11) bekezdésében foglaltakat.
23.10. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő által a papír alapú ajánlatához
benyújtott dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az
ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
23.11. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok és okiratok alkalmasak. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy a
fordítás mindenben megegyezik az eredeti idegen nyelvű szöveggel.
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Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdésével összhangban kell írásban és zártan, az ajánlattételi
felhívás 17. pontjában rögzített időpontig, és a 18. pontjában meghatározott címre személyesen
vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 (egy) eredeti példányban, lapozhatóan
összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva benyújtani. Az ajánlatnak
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus másolati példány benyújtását 1 db elektronikus adathordozón (a teljes
ajánlatot scannelve pdf formátumban). A papíralapú és az elektronikus példány közötti
esetleges eltérés esetén az ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak. Az ajánlat
borítékján fel kell tüntetni: „Ajánlat – „Földgáz beszerzése”, „Határidő előtt nem bontható
fel.”.
23.12. Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen munkanapokon 09 és 15 óra között, illetve
az ajánlattétel határidő lejártának a napján 09 órától az ajánlattételi határidő lejártáig, az
ajánlattételi felhívás 18. pontjában megjelölt címen lehet benyújtani.
23.13. A minősített ajánlattevők hivatalos
alkalmassági követelmények: P/1, M/1.

jegyzékénél

szigorúbban

meghatározott

23.14. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését. Közös ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattevők együttműködési
megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, meg kell adni a közös ajánlattevők tervezett
feladatmegosztásának részletes ismertetését, továbbá a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban megjelölt további információkat, nyilatkozatokat.
23.15. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) alapítását.
23.16. A Kbt. 56.§-a szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevők kérdéseiket
kizárólag írásban, az ajánlatkérőhöz címzett levélben vagy faxon, a közbeszerzési
dokumentumokban megjelölt elérhetőségeken tehetik fel. Az Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. Az ajánlatkérő, ha
úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az
ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő
rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.
23.17. Iratbetekintés: Az ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése tekintetében munkaidőnek
munkanapokon 10 és 15 óra közötti időszakot tekinti.
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23.18. Egyenértékűség: Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az ajánlattevő a műszaki leírásban
előírtakkal mind műszaki paramétereiben, mind minőségben egyenértékű termékre stb. is tehet
ajánlatot. Az egyenértékűség fennállását az Ajánlattevőnek ajánlatában olyan módon kell
igazolnia, hogy abból az Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa a műszaki leírásban
szereplő követelmények meglétét.
23.19. Irányadó idő: Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos valamennyi órában megadott határidővel kapcsolatosan a közép-európai
idő az irányadó.
23.20. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizában megadott adatok forintra
történő átszámításánál az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes, Magyar
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza középárfolyamok alkalmazandók, az alábbi
kivételekkel:
 árbevétel meghatározása esetén az adott év fordulónapján érvényes, Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott, hivatalos deviza középárfolyamokat kell
alkalmazni,
 referencia esetében a teljesítés időpontjában érvényes, Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott, hivatalos deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia.
23.21. Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
valamint a Kbt. végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint
kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
23.22. A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat elsősorban e-mail, másodsorban telefax útján küldi meg az ajánlattevőknek.
Az ajánlatkérő elsősorban e-mail útján küldi meg az ajánlattevőknek a megküldendő
dokumentumo(ka)t. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési
dokumentumok átadásakor olyan e-mail címet jelöljenek meg, amelyet legalább 24 óránként
ellenőriznek. Ajánlattevőknek az eljárás során megkapott e-mail-eket haladéktalanul, de
legkésőbb 24 órán belül vissza kell igazolniuk válasz e-mail-el, a levelező rendszerek által
küldött tértivevényt az ajánlatkérő nem tekinti elégségesnek. Amennyiben az ajánlatkérő arról
értesül (pl.: hibaüzenet, ajánlattevő visszajelzése), hogy az e-mail-ben megküldött üzenet nem
érkezett meg, akkor az ajánlatkérő másodsorban fax útján kísérli meg a dokumetum(ok)
eljuttatását. Az ajánlatkérő a telefax üzenet megküldését legfeljebb kétszer kísérli meg. A
megküldött dokumentum kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a küldés sikerességéről
telefaxjelentést kap. Ha a telefax útján történő megküldés nem jár sikerrel – azaz kettő kísérlet
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után nem érkezik sikeres megküldésről szóló telefaxjelentés az ajánlatkérőhöz – akkor az
ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy postai úton küldje meg az egyes
dokumentumo(ka)t az ajánlattevő(k)nek. Ez esetben a postai kézbesítés időveszteségének
veszélyét az ajánlattevő viseli.
23.23. Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés eredményei, így különösen az esetlegesen létrejött,
vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga
Ajánlatkérőt illeti meg. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez. Ajánlatkérő továbbá jogot szerez az alkotás
(terv) átdolgozására.
23.24. Az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is megnevezi, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó esetleges visszalépése esetén
vele köthessen szerződést.
23.25. Ajánlattevő az ajánlatához köteles kitöltve benyújtani a felhívás mellékleteként
megküldésre került RHD adatlapot.
23.26. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
23.27. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés e) pontját (azaz eredménytelen az eljárás, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában nem
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot) nem alkalmazza.
23.28. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás és az
ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges eltérés
esetében az ajánlattételi felhívás előírásai az irányadók.
23.29. A földgáz minőség mérésének és minőség kifogásának rendjére vonatkozóan az
ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő Földgáz kereskedelmi Üzletszabályzatában, valamint
ÁSZF-jében foglaltakat. Ajánlatához mindkét dokumentumot csatolja.
24. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2017. december 29.
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