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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135136-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Vác: Földgáz

2011/S 82-135136

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Vác Város Önkormányzata
Március 15. tér 11.
Figyelmébe: dr. Grmela Judit
2600 Vác
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 27513410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax  +36 27513410
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.vac.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
ÉSZ-KER Kft.
Torockó utca 9. I. em. 4.
Figyelmébe: Zelenay Krisztina irodavezető
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 17888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax  +36 17896943
Internet: www.ceuconsulting.eu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
ÉSZ-KER Kft.
Torockó utca 9. I. em. 4.
Figyelmébe: Zelenay Krisztina irodavezető
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 17888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax  +36 17896943
Internet: www.ceuconsulting.eu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
ÉSZ-KER Kft.
Torockó utca 9. I. em. 4.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135136-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
www.vac.hu
mailto:titkarsag@ceuconsulting.eu
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Figyelmébe: Zelenay Krisztina irodavezető
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 17888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax  +36 17896943
Internet: www.ceuconsulting.eu

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Földgáz energia beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Vác (a dokumentációban részletezve).
NUTS-kód HU102

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
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.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09123000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
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.

mailto:titkarsag@ceuconsulting.eu
www.ceuconsulting.eu
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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.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.7.2011. befejezés 1.7.2012

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér bruttó 100 000 HUF/nap. Nem teljesítés esetén a kötbér mértéke a szerződés szerinti érték
30 %-a. A kötbért az Ajánlattevő köteles az ajánlatkérő számlájára utalni 30 napon belül.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A Kbt. 305. § (3) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint, ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő teljesítést követően fizeti meg ajánlattevő részére az ellenértéket. A fizetési határidő a Kbt. 305. § (3)-(4)
bekezdése alapján kerül meghatározásra azzal, hogy bírálati szempontként értékelendő.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. §
(1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a
Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
2. A megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-
(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bek. a)-d)
pont hatálya alá.

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) 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.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának,
valamint a Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 67.§ (1) a) pontja alapján az ajánlatába be kell
csatolnia a jelen felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelménynek megfelelő, a Kbt. 68. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot és/vagy igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, vagy a Kbt. 69. (8)
bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha nem mutatnak be együttesen a felhívás megjelenését megelőző 3 év (2008., 2009.,
2010. év) vonatkozásában összesen 790 000 gnm³/év földgáz mennyiség szállítására vonatkozó igazolt,
szerződésszerűen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljesített referenciát.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
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.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 13.6.2011 - 10:00
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Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 125 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció bruttó ellenértékét (125 000 HUF) a Váci Városfejlesztő Kft.
11742094-20179386 számú bankszámlára átutalással kell megfizetni. Az átutalás közlemény rovatába az
"Dokumentáció - Vác: földgáz energia" hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges!

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

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13.6.2011 - 10:00
Hely
ÉSZ-KER Kft. MAGYARORSZÁG 1026 Budapest Torockó utca 9. I. emeleti tárgyaló helyisége.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja, leszámítva az ajánlati biztosítékot.
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: az ajánlati dokumentáció
megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A
dokumentáció átvehető személyesen az ÉSZ-KER Kft. (MAGYARORSZÁG 1026 Budapest, Torockó u. 9.)
lebonyolító szervezet titkárságán munkanapokon előre (a +36 306982166 számon) egyeztetett időpontban
10:00 - 15:00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig; illetve a Kbt. 54. §
(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően (ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre
bocsátja!). Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása
szükséges, (elektronikus úton történő) megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló
dokumentumot másolatban csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat
szükséges megadnia a lebonyolító szervezet rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma.
3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege 1 000 000
HUF (azaz egymillió forint). A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint teljesíthető. Készpénz esetén
befizetése (átutalása) az ajánlatkérő OTP Bank-nál vezetett 11742094-15395429 számú számlájára kell,
hogy teljesüljön, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőket: "ajánlati biztosíték - földgáz energia
beszerzése". Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani, és
az ajánlati kötöttség ideje alatt kell érvényben maradnia. Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati
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biztosíték felhívásban és a dokumentációban megjelölt módon való szolgáltatása. A biztosíték rendelkezésére
bocsátásának tényét az ajánlattevő az ajánlatban köteles a terhelési értesítő, bankgarancia-nyilatkozat
vagy kötelezvény másolatával igazolni azzal, hogy a dokumentumokat befűzés nélkül köteles az ajánlat
eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért
semmilyen költségtérítést, illetve kamatot nem fizet.
4. Az ajánlathoz csatolni kell:
— az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó jelen hirdetmény közzétételének napjánál nem régebbi cégkivonatát,
— az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát. Amennyiben
az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
5. Amennyiben ajánlattevő /közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó cégadataiban a jelen hirdetmény közzétételének napjánál nem régebbi cégkivonata alapján
változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési
nyomtatványt.
6. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények igazolására
szolgáló iratok esetében, az idegen nyelvű irattal együtt az irat magyar nyelvű hiteles fordítását kell benyújtani.
Minden más iratot, dokumentumot elegendő szöveghű magyar fordításban csatolni.
7. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 71.§ (1) a), b), c) és d) pontjaira valamint a Kbt. 63. § (3)
bekezdésére vonatkozóan. A nyilatkozatokat - adott esetben - nemleges tartalommal is meg kell adni.
8. Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
Az ajánlatot három (egy eredeti és kettő másolati) példányban, a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott
formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
9. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.
10. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli, mely tény elfogadásáról
ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell.
12. A dokumentáció megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek, az másra át nem ruházható és
nem publikálható.
13. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
14. Az eredményhirdetés időpontja: 20.6.2011 (10:00), a szerződéskötés tervezett időpontja: 30.6.2011.
15. A bírálat során az adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont. A pontozás valamennyi bírálati
részszempont esetében úgy történik, hogy a legjobb ajánlat (és ajánlattevő) kap 10 pontot, majd a többi vizsgált
ajánlat arányosan kevesebb pontot kap. A legalacsonyabb adható pontszám a 0 (nulla).

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
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HL/S S82
28/04/2011
135136-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7/7

28/04/2011 S82
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/7

E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § (2) bekezdésnek
megfelelően.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
27.4.2011
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