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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89816-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Földgáz

2011/S 55-089816

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

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

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Erzsébet tér 4.
Figyelmébe: Palkó Júlia közbeszerzési referens
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax  +36 18727627
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.belvaros-lipotvaros.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

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 szabadpiaci vétele.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat és intézményei.
NUTS-kód HU101

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

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89816-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
www.belvaros-lipotvaros.hu
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A teljesítési helyek számára földgáz-kereskedelmi szerződés megkötése határozott, 12 hónap időtartamra.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
09123000

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

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

Mindösszesen: 972 396 m³ + 20 % a 12 hónap időszakra vonatkozóan.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.7.2011. befejezés 30.6.2012

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

Késedelmi kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese
naponta. Meghiúsulási kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértékének 20 %-a.
Nominálási pótdíj, mennyiségi eltérésből eredő kötbér az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéses
feltételek szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Megrendelő a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével havonta, átutalással teljesít. Havonta
egy számla állítható ki, teljesítési helyenkénti lebontásban. Megrendelő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében
felsorolt kizáró okok állnak fenn;
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,
— akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
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A Kbt. 60.§ (1) bekezdésben, valamint a 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok a Kbt.
63. § (1)-(9) bekezdései szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások egyszerű másolatban is
benyújthatók.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő - közös
ajánlattétel esetén külön-külön valamennyi Ajánlattevő - valamint a 10 % feletti (P/3. nál adott esetben 10 %
alatti) mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozók a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi - gazdasági
alkalmasságát igazolni köteles:
P/1. Számláját vezető valamennyi pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a vizsgált időszakra az alábbi
tartalommal:
— számlavezetés kezdő időpontja,
— tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről,
— tájékoztatás a számlán történő esetleges sorban állásról.
Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) 24 hónapnál rövidebb ideje vezetik folyószámláját, úgy csatolni kell a
korábbi folyószámla vezető pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan.
P/2. Az elmúlt 3 lezárt gazdasági (üzleti) évre vonatkozó-, a számviteli jogszabályok beszámolóját.
P/3. A beszerzés tárgya szerinti forgalmáról (éves árbevétel) szóló nyilatkozatával 2008; 2009. és 2010.
évekről.
A P. 1 és a P. 2. vonatkozásában külön-külön, míg a P.3 vonatkozásában együttesen kell a feltételeknek
megfelelni.
A Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezet igénybevétele esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerint
történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő, ha:
P/1.Az ajánlati felhívás feladását (VI.5.) megelőző 24 hónapban bármely, számláját vezető pénzügyi
intézménytől származó igazolás alapján:
— bankszámláján 15 napot meghaladó sorban állás volt,
— fizetési kötelezettségének nem tett időben eleget.
P/2. Az elmúlt három lezárt gazdasági (üzleti) évek tekintetében legalább 2 évben a mérleg szerinti eredmény
negatív.
P/3. A beszerzés tárgya szerinti nettó éves árbevétele 2008, 2009., 2010. években összesen nem érte el a 500
000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a 10 % feletti és adott esetben 10 % alatti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
illetve közös ajánlat esetén az abban résztvevő ajánlattevők mindegyikének együttesen a szerződés
teljesítésére vonatkozó műszaki-szakmai alkalmasságát igazolni köteles:
M/1. A Kbt. 67. § (1) a) szerinti tartalmú és a 68. § (1) bekezdése szerint igazolt szállítási referenciák
bemutatásával.
A Kbt. 4.§ 3/D - E pontja szerinti szervezet igénybe vétele esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerint
történik.
Ezen alkalmassági követelménynek Ajánlattevő a Kbt. 69.§ (8) alapján 10 % alatti alvállalkozóval együtt is
megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
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Az eljárásban műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha ő vagy a 10
% feletti alvállalkozója együttesen:
M/1. az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.), évenként nem rendelkezik
legalább 1 000 000 m³/év mennyiségű vagy évi nettó 130 000 000 HUF értékű földgáz szállítására vonatkozó
referenciával.

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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 26.4.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
26.4.2011 - 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 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26.4.2011 - 10:00
Hely
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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, MAGYARORSZÁG
1051 Budapest, Erzsébet tér 4. fszt. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80.§ (2) szerintiek.

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

Igen
a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2012. április

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

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83.§ alapján teljes körben biztosít.
2) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 13.5.2011 (11:00)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 23.5.2011.
3) Ajánlatkérő a dokumentációt az alábbiak szerint bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére: A dokumentáció
átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentációt az ajánlatkérő elektronikusan és térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére.
A Dokumentáció elektronikusan letölthető www.belvaros-lipotvaros.hu honlapról. A letöltést vissza kell igazolni
a felhívás I. pontjában megadott fax elérhetőségre, az eljárás tárgya, letöltő (Ajánlattevő) személy/szervezet
nevének, címének, kapcsolattartójának, fax-, telefonszámának, e-mail címének megjelölésével. A letöltés
visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
4) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a felhívás 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 szigorúbb.
5) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésére, a Kbt. 72.§-ában foglaltakra, illetve a 71.§ (1)
bekezdésére, nemleges esetben is.
6) Az ajánlatot a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdése szerinti formai követelményeinek megfelelően írásban, 4 pld-ban (1
eredeti, 3 másolat, megjelölve, hogy melyik példány az eredeti és melyik a másolat), külön-külön összefűzve,
zárt csomagban/borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani a részvételi határidő lejártáig. Az ajánlat
külső, jól zárt csomagolásán (borítékján) fel kell tüntetni a következő jeligét:
"Földgáz szabadpiaci vételére közbeszerzési ajánlat. Nem bontható fel, csak az ajánlattételi határidő
lejártakor!".
Az ajánlat minden példányát gépelve vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell elkészíteni.
7) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban szereplő, az ajánlattevő aláírt valamennyi nyilatkozatot eredetiben,
míg a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
8) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó
vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
— az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá,
az ajánlattevőnek csatolni kell az aláírásra való jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást (amely a
meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazza).
9) Közös ajánlattéttel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli a konzorcium képviselőjét/it. A megállapodásnak azt is

www.belvaros-lipotvaros.hu
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tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak.
10) Az ajánlat érvényességének a feltétele a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti a földgáz
kereskedelmi engedéllyel való rendelkezés, melyről a dokumentumot csatolni szükséges az ajánlathoz.
11) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy rendelkeznek akkora földgázmennyiséggel, amely a jelen
felhívásban megjelölt teljesítési mennyiség kiszolgálásához szükséges.
Ajánlattevőnek nyertessége esetére vállalnia kell, hogy amennyiben a szerződéses időszakban a fogyasztási
helyek számában változás (új létesítés, megszűnés) áll be, az új fogyasztói helyeken is - az éves mennyiségi
korlátok figyelembe vételével - biztosítja az ajánlati áron és feltételekkel a földgáz-szolgáltatást.
12) Minden egyes felhasználó esetén a számlázás a hó elején Ajánlattevő (Eladó) által történő leolvasás
alapján kell történjen és a nyertesnek vállalnia kell, hogy nem kér semmilyen hó közi adatszolgáltatást.
13) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban a Dokumentációban megnevezett
intézmények nevében is eljár és az eljárás eredményeképpen a szerződést Ajánlatkérő köti meg.
14) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus számlázást biztosítja.
15) Egyebekben a Kbt. előírásai az irányadóak.

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

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: info@kozbeszerzes.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.§.

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

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
17.3.2011
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