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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108236-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Földgáz
2020/S 046-108236

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21198560
Postai cím: Havashalom utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mocsáry Mónika
E-mail: mocsarymonika@bp16.hu 
Telefon:  +36 14011626
Fax:  +36 14044298
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bp16.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161222020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000161222020/reszletek
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:
Vezetékes földgáz beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000161222020

mailto:mocsarymonika@bp16.hu
http://www.bp16.hu
http://www.bp16.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161222020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161222020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161222020/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
09123000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés/Vezetékes földgáz beszerzése Budapest XVI. kerületi Önkormányzat és intézményei
részére 24 hónapos időtartamra

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09123000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Budapest XVI. kerületi Önkormányzat és intézményei a dokumentációban megadottak szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgázenergia szállítása, 2020.7.1. 06.00 CET – 2022.7.1. 06.00 CET időszakra (24 hó), teljes ellátás alapú,
földgáz energia adás-vételi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül. Teljes mennyiség:

18 fogyasztási helyen összesen 1 266 760 m3/24 hó. Ebből 20 m3/h alatti kapacitás-lekötéssel rendelkező

fogyasztási helyen (5 db): 189 000 m3/24 hó, 20-100 m3/h kapacitás lekötéssel rendelkező fogyasztási helyen

(13 db): 1 077 760 m3/24 hó. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325

kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). A mennyiségtől való eltérés lehetősége +60 %
(az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 60 %-kal pótdíjmentesen eltérhet).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2020
Befejezés: 01/07/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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
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II.2.14) További információk

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:
Kizáró okok: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy olyan gazdasági szereplő,
akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.
§ megfelelően - az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha
valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem
bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. - 16. §-oknak megfelelően kell igazolnia,
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési
eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolási időszak:
Egy naptári hónap. A felhasználási helyenkénti részletezést tartalmazó tételes számlák kiegyenlítése 30 napos
fizetési határidővel, átutalással történik. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és
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(6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése az
irányadó.
— Meghiúsulási kötbér: 20 000 000 Ft,
— Hibás teljesítési kötbér: Egy órát meg nem haladó üzemzavar esetén 50 000 Ft, egy órát meghaladó
Üzemzavar esetén az első órától kezdve megkezdett óránként 80 000 Ft, amelyet a jogosult az üzemzavar
elhárításáig számolhat fel.
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak:
2008. évi XL. törvény, 2016. évi LXVIII. törvény, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 265/2009. (XII.1.)
Korm.rendelet, 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet.

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

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: 06/04/2020
Helyi idő: 09:00

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: 06/05/2020

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/04/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:
Az ajánlatok bontása automatikusan, az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. §-a és a 424/2017(XII. 19.) Kormány rendelet 15. § szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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2022. I. negyedév.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárást EKR-ben folytatja le, az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.).
2. Ajánlatkérő műszaki-szakmai alkalmassági feltételt nem ír elő: a vásárolni kívánt áru egynemű. A minőséget
jogszabály, szabvány határozza meg. A lehetséges ajánlattevői kör jogszabály által meghatározott.
3. Értékelési szempontrendszer: legalacsonyabb ár. Indokolás: A beszerezni kívánt áru homogenitása miatt a
gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat az ár alapján választható ki, az áru minősége jogszabályban meghatározott.
4. Az „Ajánlati ár részletezése” elnevezésű táblázat írható Excel formátumban kerül az EKR rendszerbe,
Ajánlattevőknek a kitöltött táblázatot mind PDF, mind pedig írható Excel formátumban csatolniuk kell
ajánlatukhoz.
5. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
6. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § tartalmazza.
7. Ajánlatkérő 500 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben
meghatározott módokon teljesíthető és azt az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani.
Átutalás, befizetés esetén azt a 11784009-15516006-06530000 számú számlára kell teljesíteni, közleményként
kérjük megjelölni „Ajánlati biztosíték - Földgáz beszerzés 2020”. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásának igazolását (banki átutalás igazolásának másolata, befizetés igazolásának
másolata, garancia és kötelezvény eredeti példánya).
8.Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányának vagy
a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseiben megadott egyéb dokumentum eredeti, vagy egyszerű
másolati példányát, azon személyek tekintetében akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot, annak bármely részét.
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/ aláírásra jogosultak írtak alá, az általuk
aláírt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
9. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, érvényes
földgáz-kereskedelmi engedéllyel. Ajánlatkérő az engedély meglétét a Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi: http://
www.mekh.hu
10. A nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés időtartamára teljes körű (all risks)
felelősségbiztosítással, amely min. 5 000 000 Ft/ káresemény kárértékű és min. 15 000 000 Ft éves kárértékű.
A nyertes Ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az
Ajánlatkérőnek át kell adnia.
11. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
12. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé
projekttársaság létrehozását.
13. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. §-a az irányadó.
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
16.. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

http://www.mekh.hu
http://www.mekh.hu
https://ekr.gov.hu
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https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
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17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bodorics István, lajstromszáma: 00374
18. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy az Ajánlatkérő kezelésében lévő fogyasztási helyek
földrajzilag, műszakilag és pénzügyileg egyetlen egységet képeznek.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
03/03/2020
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