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Alföldvíz - GÁZBESZERZÉS '2015.okt.1-2016.okt.1.' - AF

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.07.20.
Iktatószám: 12922/2015
CPV Kód: 09123000-7
Ajánlatkérő: ALFÖLDVÍZ Zrt.

Teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye, telephelyei, fióktelepei és a
központi üzemegységeikhez tartozó közmű
létesítmények, és épület objektumok földgáz
Átadási pontjai Békés, Csongrád, Bács-Kiskun,
Hajdú-Bihar megyékben

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.08.10.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Víz

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt.

Postai cím: Dobozi út 5.

Város/Község: Békéscsaba

Postai irányítószám: 5600

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Mihály Gábor energetikus főmunkatárs
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Telefon: +36 66523200

E-mail: mihaly.gabor@alfoldviz.hu

Fax: +36 66523238

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

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)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

x Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

x Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

ALFÖLDVÍZ Zrt. részére a 2015. október 01. (6:00) CET - 2016. október 01. (6:00) CET időszakra
vonatkozóan, a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos (MSZ
1648/2000) minőségű földgázenergia szállítása teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés
keretében

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye, telephelyei, fióktelepei és a központi üzemegységeikhez tartozó közmű
létesítmények, és épület objektumok földgáz Átadási pontjai Békés, Csongrád, Bács-Kiskun,
Hajdú-Bihar megyékben
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NUTS-kód: HU332, HU333, HU331, HU321

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

ALFÖLDVÍZ Zrt. részére a 2015. október 01. (6:00) CET - 2016. október 01. (6:00) CET időszakra
vonatkozóan, a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos (MSZ
1648/2000) minőségű földgázenergia szállítása teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés
keretében

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

ALFÖLDVÍZ Zrt. részére a 2015. október 01. (6:00) CET - 2016. október 01. (6:00) CET időszakra 
vonatkozóan, a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos (MSZ 
1648/2000) minőségű földgázenergia szállítása teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés
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keretében 
Mennyiség: 2015. október 01. (6:00) CET - 2016. október 01. (6:00) CET időszakra vonatkozóan
összesen 308.903 m3. 
A földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2000 sz. szabvány előírásaink a 2H jelű
gázcsoportra vonatkozóan. A földgáz fűtőértéke 34,0 MJ/gnm3. (A fűtőérték napi ingadozása nem
lehet több a szerződött fűtőérték +/-5%-os sávjánál.) A földgáz átadási ponton történő átadása a
felhasználási helyek jellemzőinek megfelelő nyomáson történik.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 35000000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/10/01 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/10/01 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Meghiúsulási kötbér, amennyiben a szállítási késedelem az 5 naptári napot meghaladja: a le nem
szállított mennyiség nettó vételárának 20 %-a,
Hibás teljesítési kötbér: nem a Szerződés 5.2 és 13. pontjában meghatározott minőségben
leszállított -mennyiség nettó vételárának 5 %-a.
Ajánlatkérőt nem terheli sem havi sem éves mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá nincs
minimális mennyiségű kötelező földgázátvételi kötelezettsége sem. A szerződött mennyiség alatt
és fölött elfogyasztott földgáz mennyiséget is a szerződéses áron köteles nyertes ajánlattevőnek
megfizetni.
A szerződésbiztosító mellékkötelezettségek rendszerét - alkalmazási körét és szabályait - a
dokumentáció részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

a) A kifizetések pénzneme a HUF.
b) Ajánlatkérő előleget nem fizet.
c) A fogyasztás tételes elszámolással - a dokumentációban (szerződéstervezetben) részletezettek
szerint - kiállított számla alapján átutalással kerül kifizetésre, a Kbt. 130. § (1), (5) bekezdések,
továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezése szerint.
d) Ajánlatkérő „Kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számla”-t, valamint „Gázdíj számla,
rendszerhasználati forgalmi díj számla”-t fizet, a szerződésben rögzítettek szerint, havonta.
e) Ajánlatkérő elvárása a kiállításra kerülő számlázással kapcsolatban:
A beszerzés tárgya szerinti fogyasztási helyek vonatkozásában elszámolási időszakonként, a
szerződésben rögzítettek szerinti Vevő számára - Létesítmény-csoportonként - külön-külön kerül
kiállításra a III.1.2)/d) pont szerinti számla. Az elszámolási időszakonként kiállításra kerülő számlák
tartalmazzák az egyes számlákhoz tartozó valamennyi fogyasztási hely tárgyidőszakra vonatkozó
fogyasztási és költségadatait.
Az egyes számlák mellékleteként - a számlával érintett - fogyasztási helyenkénti bontásban, a
dokumentációban közzétett módon, részletezésre kerülnek az adott elszámolási időszakra
vonatkozó fogyasztási és költségadatok.
f) A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ foglaltak szerint kell
eljárni.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Nem lehetséges, az ajánlatkérő a Kbt. 27.§ (2) bekezdés alapján nem követeli meg, illetve nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös ajánlattevők az ajánlat részeként
kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a közös
ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

Irányadó jogszabályok különösen: 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, és ennek végrehajtására
vonatkozó19/2009. (I. 30.) Kormányrendeletben előírt vonatkozó feltételek.

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 (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok (Kbt. 122. § (1) bekezdés) alapján, az eljárásban nem lehet 
- ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontban foglalt kizáró okok 
valamelyike, 
- ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti 
kizáró ok; 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.)
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Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia (Kbt. 122. § (1) bekezdés, illetve 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet - a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról - 12. § alapján). 
Az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 56. § (1) bekezdés a)- k) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdés a)-k) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés, illetve a
310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról - 12. §
alapján 10. § szerint). 
Ahol e rendelet azt kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha azzal
kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. (a 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról -5. § szerint). 
A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatosan lásd még a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját
(www.kozbeszerzes.hu / jogi háttér / jogalkalmazást segítő anyagok / útmutatók). 
A becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megjelenését követő keltezésűeknek kell lenni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) Nyilatkozat az előző három üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (földgáz-szállításból)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pont alapján a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont, Kormányrendelet 14. §
(1) bekezdés c) pontja)
Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a
Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan, ha az előző három - illetve, ha később kezdte meg működését, akkor ennek 
kezdetétől a vizsgált időszakban, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - üzleti évben a 
közbeszerzés tárgya (földgáz-szállítás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele összesen nem érte el a 30.000.000 Ft összeget. 
 
Alanyi kör: 
III.2.2./P1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek.(Kbt. 55. § (4) bekezdés); 
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott 
alkalmassági feltételt igazolja. 
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is
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megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. § (5) bekezdés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1. Az eljárást megindító felhívás feladását (VI.5. pont) megelőző 36 hónapban teljesített
legjelentősebb földgáz szállítások ismertetése, mely a jogszabályban előírtakon túl tartalmazza az
alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is.
(Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pont alapján a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont, és Kormányrendelet 15. §
(1) bekezdés a) pont és 16. § (5) bekezdése szerint)

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1 Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását (V.5. pont) megelőző
36 hónapban összesen, legalább 1 db szerződésszerűen teljesített olyan földgáz-szállítási
szerződéssel, amely
• minimum 260.000 m3/év méretű,
vagy
• minimum nettó 30.000.000 Ft/év ellenértékű volt.
Alanyi kör:
III.2.3./M1. pontban meghatározott követelmények esetében a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés);
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. § (5) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott
alkalmassági feltételt igazolja.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
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 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)
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Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/08/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/08/10 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2015/08/10 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki u. 9. 2. emelet 2. tárgyaló

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus
úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi a felhívást tartalmazó hirdetmény
közzétételének napjától. A hozzáférés adatai: „kozbeszerzes.alfoldviz.hu”. A dokumentáció
letöltését megelőzően a gazdasági szereplőnek a jogiiroda@alfoldviz.hu e-mail címre regisztrációs
bejelentkezést kell küldeni. A regisztrációs bejelentkezésben közölni kell a dokumentációt letöltő
szervezet nevét, címét, képviselője megnevezését, fax-számát és e-mail címét. A regisztráció (azaz
dokumentáció ajánlatkérőtől történő beszerzésének igazolása) az érvényes ajánlattétel feltétele,
ezért szükséges a regisztrálás. A dokumentáció Kbt. 49. § (6) bekezdésének megfelelő letöltése az
eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlatkérő a kiegészítő információkat megküldi az
ajánlattevőknek, ezért szükséges a kapcsolattartó megnevezése és elérhetőségeinek megadása. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét
az ajánlattevő viseli.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. és III.2.3. pontok valamennyi rendelkezése.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1. Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 
időben köteles az ajánlatkérő megadni (Kbt. 122. § (5) bekezdés), ezért kéri, hogy az ajánlattevők 
erre tekintettel tegyék fel kérdéseiket.
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2. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban 1 db eredeti és 1 db 
elektronikus másolati példányban (pl. pdf vagy egyéb nem szerkeszthető formátumban, CD/DVD 
lemezen vagy egyéb elektronikus adathordozón), a Kbt. 36. §-ban, illetve a dokumentációban 
meghatározottak szerint kell benyújtani. 
A benyújtás ideje: munkanapokon az ajánlattételi határidő lejártáig 09:00-14:00 óráig, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-10:00 óra között. 
3. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
4. Árfolyamok: Az ajánlattétel során - az alkalmasság és az érvényesség körében benyújtandó 
igazolások tekintetében - a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
hivatalos közép devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar 
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes középárfolyamon számított euró ellenérték 
kerül átszámításra a fentiek szerint. 
Az átszámítást, az átszámítási kulcs ismertetésével együtt, az ajánlattevőnek kell megtenni az 
ajánlatában csatolt, az ajánlattevő képviseletére jogosult vezető cégszerűen aláírt nyilatkozatában. 
5. Fordítás: Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az 
idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni 
az ajánlatban (Kbt. 36.§ (3) bekezdés). Az ajánlatban továbbá nyilatkozni kell arra vonatkozóan, 
hogy a fordítás(ok) tartalma teljeskörűen megegyezik az eredeti iratban foglaltakkal. Előzőeken 
túlmenően ajánlatkérő elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, és a hiteles fordítási 
formát is. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
6. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és az ajánlatban cégszerű 
nyilatkozatot tevő egyéb gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: 
- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát (egyszerű másolatban), 
- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a 
cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy 
közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is. 
7. Nyilatkozatok, igazolások: az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a 
Kbt. 40.§ (1), 58. § (1), 60. § (3), (5), (6), 40. § (1) és - adott esetben - a Kbt. 55. § (5)-(6) 
bekezdésben foglaltakat. 
8. Az ajánlatban - ha a felhívás, vagy a dokumentáció ezt elő is írta - nem kell igazolni azokat a 
tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni (Kbt. 36. § (5) bekezdés). 
Ajánlatkérő kéri, hogy ilyen esetekben, amikor az ajánlattevő fenti oknál fogva nem nyújtja be a 
vonatkozó igazolást, dokumentumot, erről cégszerűen nyilatkozzon ajánlatában, illetve adja meg, 
hogy az ajánlatkérő mely, előzőek szerinti helyen tud a vonatkozó információ(k)ról tájékozódni. 
9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, illetve élhet a 
felvilágosítás kérés lehetőségével. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján kijelenti, hogy 
abban az esetben nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás keretében új 
gazdasági szereplőt jelöl meg, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb 
hiánypótlás 
10. Alkalmasság igazolása: Az alkalmassági feltételek igazolása körében az ajánlatkérő az alábbi
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fogalom magyarázatot alkalmazza, illetve az alábbiakra hívja fel a figyelmet: 
• amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés
figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy
projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerzési Döntőbizottság: D.231/13/2011.
határozata); 
11. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. [Kbt.
124. § (4)] 
12. Ajánlattevő (HUF/MJ) mértékegységben köteles megadni ajánlatkérő felhasználási helyének
ellátására vonatkozó ajánlati árát, amely az értékelés alapjául szolgál. Ajánlatkérő a megajánlásokat
két tizedes jegy pontosságra kerekítve veszi figyelembe az értékelés során. 
13. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a földgáz, mint termék árát, amely a szerződéses
időszak alatt fix, illetve az ajánlati felhívás megjelenésének napján hatályos tarifatételekkel
kalkulálva a rendszerhasználati költségek (éves kapacitásdíj, forgalommal arányos díjtétel)
szerződéses mennyiségre vetített fajlagos értékét. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a szagosítás
költségét, de ne tartalmazza az MSZKSZ díját, illetve az energiaadót és az ÁFA-t. 
14. Ajánlattevő ajánlatában írásban köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a leszállításra
kerülő földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó
előírásainak. 
15. Az ajánlat érvényességének a feltétele a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti a
földgáz-kereskedelmi engedéllyel való rendelkezés, amelyre vonatkozóan ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell ajánlatában. 
16. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a felhívásban általánosan Kbt.), valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (a felhívásban
általánosan Kormányrendelet), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai
irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/17 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.

Postai cím: Érmelléki utca 9. II/2.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Repa-Gurszki Gabriella
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Telefon: +36 12251585

E-mail: gabriella.gurszki@vaninmc.com

Fax: +36 12251585

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Postai cím: Dobozi út 5.

Város/Község: Békéscsaba

Postai irányítószám: 5600

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dávidné Fábián Csilla

Telefon: +36 66523200

E-mail: jogiiroda@alfoldviz.hu

Fax: +36 66528850

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.

Postai cím: Érmelléki utca 9. II/2.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Repa-Gurszki Gabriella

Telefon: +36 12251585

E-mail: gabriella.gurszki@vaninmc.com

Fax: +36 12251585

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET
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Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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