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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161103-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Vác: Földgáz

2011/S 99-161103

Vác Város Önkormányzata, Március 15. tér 11., attn: dr. Grmela Judit, MAGYARORSZÁG-2600Vác.
Tel.  +36 27513410. E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu. Fax  +36 27513410.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 28.4.2011, 2011/S 82-135136)

 
Tárgy:
CPV:09123000
Földgáz.

A következő helyett:

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Földgáz energia szállítása 1.7.2011 - 1.7.2012 időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia szállítási
szerződés keretében.

II.2.1) Teljes mennyiség:

Földgáz energia beszerzése:

1.7.2011 (6:00 CET) - 1.7.2012 (6:00 CET) időszakra összesen 795 464 m3 az alábbi bontásban:

25 db 20-100 m3/h közötti névleges mérő(k) összteljesítményű fogyasztási hely, összesen: 795 464 m3 szállítandó
mennyiséggel.

Ajánlatkérő az összes fogyasztói fogyasztási helyre összevontan pótdíj mentesen +85 %-kal eltérhet a szerződött földgáz
mennyiségtől.

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell
értelmezni m3-ben (gnm³).

Áfa nélkül 136 365 240 HUF.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:

Kezdés 1.7.2011. Befejezés 1.7.2012.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1.) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó az ajánlatban csatolja a
felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak (elsősorban a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított éves beszámolóját egyszerű másolatban kiegészítő mellékletek
nélkül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161103-2011:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135136-2011:TEXT:HU:HTML
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P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő), vagy a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha mérleg
szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző 2 lezárt üzleti év bármelyikében is negatív volt.

IV.2.1) Bírálati szempontok:

1. 20-100 m3/h közötti névleges gázmérővel rendelkező fogyasztási helyek összevont rendszerhasználati díja a
szerződéses időszakra vonatkozóan Ft/m3-ban kifejezve (két tizedes jegy pontosságig) [Ft/ m3]. Súlyszám 23.

1. 20-100 m3/h közötti névleges gázmérővel rendelkező fogyasztási helyek összevont rendszerhasználati díja a
szerződéses időszakra vonatkozóan Ft/m3-ban kifejezve (két tizedes jegy pontosságig) [Ft/ m3]. Súlyszám 23.

2. Összes fogyasztási hely összevont földgáz (molekula) díjképletben szereplő Po érték USD/GJ-ban kifejezve (három
tizedes jegy pontossággal) [USD/GJ]. Súlyszám 72.

3. Fizetési határidő (naptári nap). Súlyszám 5.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:

A dokumentáció beszerzésének határideje: 13.6.2011 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 13.6.2011 (10:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 13.6.2011 (10:00).

VI.3) További információk:

14. Az eredményhirdetés időpontja: 20.6.2011 (10:00), a szerződéskötés tervezett időpontja: 30.6.2011.

Helyesen:

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Földgáz energia szállítása 1.8.2011 - 1.7.2012 időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia szállítási
szerződés keretében.

II.2.1) Teljes mennyiség:

Földgáz energia beszerzése:

1.8.2011 (6:00 CET) - 1.7.2012 (6:00 CET) időszakra összesen 791 388 m3 az alábbi bontásban:

25 db 20-100 m3/h közötti névleges mérő(k) összteljesítményű fogyasztási hely, összesen: 791 388 m3 szállítandó
mennyiséggel.

Ajánlatkérő az összes fogyasztói fogyasztási helyre összevontan pótdíj mentesen +85 %-kal eltérhet a szerződött földgáz
mennyiségtől.

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell
értelmezni m3-ben (gnm³).

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal) Pénznem: 135 774 075 HUF.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:

Kezdés 1.8.2011. Befejezés 1.7.2012.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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P.1.) Nyilatkozat az előző évben (2010.) elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ezen belül
ugyanezen időszakban a közbeszerzés (földgázkereskedelmi tevékenység) tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő), vagy a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha
együttesen nem rendelkeznek az előző évben (2010.) legalább nettó 150 000 000 HUF teljes árbevétellel és ugyanezen
időszakban földgáz kereskedelmi tevékenységből (szállítás, szolgáltatás) származó összesen legalább nettó 100 000 000
HUF árbevétellel.

IV.2.1) Bírálati szempontok:

1. 20-100 m3/h közötti névleges gázmérővel rendelkező fogyasztási helyek összevont rendszerhasználati díja a
szerződéses időszakra vonatkozóan Ft/m3-ban kifejezve (két tizedes jegy pontosságig) [Ft/ m3]. Súlyszám 21.

2. Összes fogyasztási hely összevont földgáz (molekula) díjképletben szereplő Po érték USD/GJ-ban kifejezve (három
tizedes jegy pontossággal) [USD/GJ]. Súlyszám 74.

3. Fizetési határidő (naptári nap). Súlyszám 5.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:

A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.6.2011 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 14.6.2011 (10:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 14.6.2011 (10:00).

VI.3) További információk:

14. Az eredményhirdetés időpontja: 28.6.2011 (10:00), a szerződéskötés tervezett időpontja: 8.7.2011.

További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
1./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban tett módosításokat (alkalmassági feltétel, szerződés időtartama, mennyiség,
becsült érték, bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámok, határidők) az ajánlati dokumentáción is automatikusan és
megfelelően átvezeti. Módosuló pontok a dokumentációban:
— 1. fejezet - 2.2., 2.2.2., 2.5., 2.7., 2.8.,
— 3. fejezet - árképzés, fizetési feltételek, bírálat módszere és a bírálati szempontok,
— 10. sz. iratminta (szerződéstervezet) - 6., 7., 22., 25., 52. pontjai.
Szerződéstervezet: 3. Szerződött mennyiség és teljesítmény. 6.
Ajánlati dokumentáció: 3. fejezet - Árképzés, fizetési feltételek, bírálat módszere és a bírálati szempontok.
Szerződéstervezet: 4. Az ellenszolgáltatás és megfizetése. 22.
Szerződéstervezet: 4. Az ellenszolgáltatás és megfizetése. 25.
2./ Mivel a jelen módosító hirdetmény feladásának napjától számított huszadik napot követő első munkanap korábbi
időpontra esik, mint az eredeti ajánlattételi határidő, ezért az ajánlattételi határidő csupán az eredeti 2011. június 13-i
ünnepnapra (pünkösd) eső határidőre tekintettel változik [Kbt. 76. § (1) bekezdés].
3./ A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: azon ajánlattevők számára, akik már kiváltották a
dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a dokumentációt. Új ajánlattevők esetében az ajánlati felhívás
szerinti eljárásrendet kell követni.


