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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261176-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Földgáz
2018/S 115-261176
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Országgyűlés Hivatala
EKRSZ_88253093
Kossuth Lajos Tér 1-3.
Budapest
1055
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paksi Sándor
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.parlament.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/EKR000223542018/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/EKR000223542018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Földgáz vásárlás (711/2018.)
Hivatkozási szám: EKR000223542018

II.1.2)

Fő CPV-kód
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09123000
II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
3

Földgáz vásárlási szerződés 4 fogyasztási helyen, 1 270 000 gnm továbbá opcionálisan +18 % mennyiségű
földgáz fűtési célú felhasználásra történő beszerzésére az Országgyűlés Hivatala részére.
A földgáz vásárlási szerződés a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, végrehajtási rendeleteiben és
az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével kerül megkötésre.
II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 170 000 000.00 HUF

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: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
1055 Bp. Balassi Bálint utca 1-5. az Országház kazánháza
1054 Bp. Széchenyi rkp. 19. Irodaház
1055 Bp. Balassi Bálint utca 1-5. Épület
1182 Bp. Nagyenyed utca 18. könyvtári raktár

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Az Országgyűlés Hivatala részére az MSZ 1648:2016 sz. szabvány szerint meghatározott gázminőségi
előírásoknak megfelelő földgáz beszerzése. A szerződést, szolgáltatást a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény (Get.) rendelkezései és az azok végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet, valamint a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vonatkozó előírásai figyelembevételével kell teljesíteni.
A beszerzés tárgyát képező földgázmennyiség 4 fogyasztási helyen (együttesen) 1 270 000 gnm3 továbbá (az
időjárás és a rendezvények kiszámíthatatlanságára tekintettel) opcionálisan +18 %.
A mennyiség meghatározása az előző évek statisztikai átlag-felhasználási adatai alapján prognosztizált.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 170 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
3

A beszerzés tárgyát képező földgázmennyiség 4 fogyasztási helyen (együttesen) 1 270 000 gnm továbbá
opcionálisan +18 %.
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

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) illetve 62. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. §-ának és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Korm. rendelet) II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állása tekintetében illetve előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) elektronikus
űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére a kitöltendő formanyomtatványt.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap kitöltésével) nyújt be.
A kizáró okok igazolása, vizsgálata kapcsán a Kbt. 63. § (3) bekezdése, 67. §-a, 69. §-a és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 2-16. §-a megfelelően alkalmazandó.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő nem ír elő ilyen minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő nem ír elő ilyen minimumkövetelményt.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő (a Kbt. 65. § (2) bekezdésére figyelemmel) nem ír elő ilyen minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő (a Kbt. 65. § (2) bekezdésére figyelemmel) nem ír elő ilyen minimumkövetelményt, mivel
a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából nem szükséges ilyen
alkalmassági feltétel előírása, a földgáz minőségét szabvány határozza meg, továbbá a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) rendelkezései és az azok végrehajtásáról szóló rendeletek szerint
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földgázkereskedő (jelen eljárásban ajánlattevő) csak az ezen jogszabályokban előírt követelményeknek
megfelelő (és engedéllyel rendelkező) gazdasági szereplő lehet.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéstervezet az ajánlati felhívás dokumentációjában (közbeszerzési dokumentumok) található.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és a szerződéstervezetben foglaltak
figyelembevételével teljesíti fizetési kötelezettségét.
Kifizetés: fogyasztási helyenként részletezett, 1 hónapos időszakonkénti elszámolás alapján kiállított tételes
számla szerint, átutalással történik a fizetés magyar forintban a szerződéstervezetben előírtak továbbá a Kbt.
135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
Lásd: közbeszerzési dokumentáció.

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: 17/07/2018
Helyi idő: 11:00

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 időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/07/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2019. május
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Az ajánlatban a földgáz árát úgy kell meghatározni, hogy az - egységárra vetítetten, a II.2.4. pontban
meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz figyelembevételével - tartalmazzon minden, az
együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő és egyéb díjat (ideértve az MSZKSZ díjat is), amely a
3

földgáz kereskedelmi árát befolyásolhatja. Szerződött fűtőérték: 34,5 MJ/gnm . A napi átlagfűtőérték értékének
ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték 5 %os sávjánál.
2. Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
által kiadott, földgáz kereskedelemre vonatkozó, érvényes engedéllyel. Az engedély meglétét az Ajánlatkérő a
http://www.mekh.hu/foldgaz-ipari-engedelyesek-listaja oldalon ellenőrzi.
3. Az eljárás eredményéről való értesítés: a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel legkésőbb az ajánlati
kötöttség lejártát megelőző napon.
4. A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint
5. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. §-a irányadó.
6. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR)
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 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 az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
7. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. §
(2)bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formájában, melynek ki kell terjednie arra,
hogy
— a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő,
— az adott eljárás tekintetében,
— az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor,
— az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
8. A Kbt. 55. § (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia (e-Kr. 18. §).
9. Hiánypótlásra jogszabályok által lehetővé tett teljes körben lehetőség van.
10. Az ajánlatban az előzőekben említetteken túlmenően be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott egyéb dokumentumokat is.
11. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben 5 % minőségi és 5 % meghiúsulási kötbért köt
ki.
12. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel a közbeszerzés
tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag
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legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Ésszerű, hogy valamennyi vételezési
helyen azonos kereskedőtől kerüljön beszerzésre a gáz, valamint így gazdaságilag kedvezőbb ajánlati ár érhető
el.
14. Eljárásban való részvétel nem kötött ajánlati biztosíték adásához.
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a
alkalmazandó.
16. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
17. 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).
18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
FAKSZ Paksi Sándor 00621 Bodgál Ágnes 00995.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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:
A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn
belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2018
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