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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, Vác Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió 
hivatalos lapjában 2017/S 157-325179 számon közzétett ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentációban leírtak szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező 
feladatok megvalósítására. 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Vác Város Önkormányzata 
2600 Vác, Március 15. tér 11. 
Telefon: +36-27-513-400 
Fax: +36-27-513-414 
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu 
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 
Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 
E-mail: eszker@eszker.eu 
 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Név: Szabó József 
Levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Email: szabo@eszker.eu 
Lajstromszáma: 00480 
 
Az eljárás típusa: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, 
uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás a Kbt. 81. § (1) bekezdés alapján. 
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
„Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre 
vonatkozóan” 
 
A szerződés időtartama: 
A szerződés megkötésétől 2018.12.01. 06.00 CET időpontig kötik azzal, hogy a jelen szerződés 
szerinti folyamatos szolgáltatás biztosítására a nyertes ajánlattevő 2017.12.01. 06.00 CET – 
2018.12.01. 06.00 CET időszakra köteles. 
 
A közbeszerzésben résztvevők köre: 
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 
 
Egyéb rendelkezések: 
 
Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott 
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. a közebszerzésekről szóló 
törvény (továbbiakban Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
 
 



 

 

1. KÖTET 
AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 
 
KÜLÖN FILE-BAN MELLÉKELVE! 



 

 

2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
 
1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 
 
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍVÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS, 

 
ÖNÁLLÓ MELLÉKLETEK: 
A. melléklet: Vác Város Önkormányzatának és intézményeinek releváns 
adatai rendszerhasználati díjai és szerződéses időszakra vonatkozó várható 
gázigénye 
B. melléklet: Ajánlati Táblázat 
C. melléklet: Korlátozási besorolás 

 
1.2. Jelen útmutató nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a 

dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos 
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden 
kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy 
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 
jellemzőit. 

 
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 

anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit, vagy 
másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt 
szolgáltatások céljára. 

 
 
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

1.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a 
megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 
meghatározott szervezettől. 

1.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt.56. § alapján jár el.  
 

1.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 
szerezhet: 

ÉSZ-KER Kft 

1026 Budapest, Pasaréti út 83.  

Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 

1.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőnek haladéktalanul vissza 
kell igazolni a +361/789-6943 faxszámra vagy a eszker@eszker.eu vagy a 
kozbeszerzes@eszker.eu e-mail címre. 
 



 

 

1.5. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail 
címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart. 
 
2. HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 
 
2.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárás során nem tart.  
 
2.2. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.  
 

3. Közbeszerzési dokumentumok letöltése: 

Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének 
visszaigazolása. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a 
dokumentáció letöltését). A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági 
szereplőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt 
visszaigazoló adatlap (10. számú melléklet) lebonyolító szervezetnek történő megküldésével 
(faxon és/vagy e-mailen) kell igazolnia. A közbeszerzési dokumentumok letöltése és annak 
visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele, ennek hiányában az ajánlat 
érvénytelennek minősül. 

A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívásban megjelölt honlapon jelen felhívás 
megjelenésének napjától elérhetőek. 

A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőzően kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk 
annak letöltést követő mihamarabbi megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a 
kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő gazdasági szereplőnek megküldhesse. 

A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben a letöltést követően 
haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő által megbízott lebonyolító részére a letöltésről 
szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a 
kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia 
ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. 

 
4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 

4.1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint. 
 

4.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). Az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

4.3. Az ajánlat részeként ajánlattevő köteles benyújtania a kitöltött B melléklet szerinti Ajánlati 
táblázatot. Szerkeszthető excel formátumban is benyújtandó ezen kitöltött Ajánlati 
táblázat. 

 
4.4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 

információk ajánlatban történő feltüntetését. 
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok 
fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az 



 

 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát 
ajánlata részeként benyújtani. 

4.5. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

 

4.6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai 
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

o az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

o az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem 
kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást 
(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen 
lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult 
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 

o az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

o az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban 
kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani; amennyiben az elektronikus és az 
eredeti papír alapú ajánlat között eltérés van, ajánlattevő az eredeti papír alapú 
példány tekinti irányadónak 

o az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia 
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, 
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak; 

o az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; a zárt csomagon „Ajánlat – Földgáz 
beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre 
vonatkozóan” valamint: „Csak a közbeszerzési eljárás során, az 
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

 
4.7. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által 

elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 

 
4.8. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 

megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 
4.9. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: 



 

 

 
ÉSZ-KER Kft. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház II. emelet Titkárság 
határideje: 2017. szeptember 22. 11:00 óra 

 
4.10. Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat munkanapokon 9-15 óra között adják 

le, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11:00 óráig! 
 
4.11. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás 

időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 
 

4.12. Ha a jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta 
alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük 
lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott 
igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is 
mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az 
ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok 
tartalmának valódiságáért. 

 
4.13. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 

információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. 
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való 
részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek 
részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden 
olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses 
kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az 
Ajánlattevők feladata. 

 
4.14. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a 

pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az 
ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. 
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban 
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 

 
4.15. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 
 
5. RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
 
5.1. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.  
 
5.2. Az ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen 

ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem 
összehasonlíthatóak a többi ajánlattal. 

 
6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
 

6.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

6.2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. 

6.3. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, 
mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. 



 

 

6.4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 
akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők 
megállapodásának tartalmaznia kell: 

♦ a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

♦ a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

♦ ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és 
a vezető között; 

♦ a számlázás rendjét. 

 
7. ÜZLETI TITOK VÉDELME 
 

7.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

7.2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes 
szabályait a Kbt. 44. § tartalmazza. 

7.3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem 
elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt 
információkat is. 

 
8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
 
8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: 
 

ÉSZ-KER Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház III. emelet Tárgyaló 

ideje: 2017. szeptember 22. 11:00 óra 
 

8.2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt 68. § (3) szerinti személyek lehetnek jelen. 
 
8.3. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

9. Aláírás igazolása:  
 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába 
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell 
a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre 
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a 
nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő 
elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a 
képviseletre való jogosultság igazolására. 
 



 

 

10. Átszámítás, árfolyamok 
 

A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar 
Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok 
képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja 
által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró 
ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint. Referenciák esetében az azok 
teljesítésekor hatályos árfolyamot kell az ajánlattevőnek figyelembe venni. A releváns 
devizaárfolyamra vonatkozó információt az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy az átváltást az ajánlattevőnek kell megtenni az ajánlatában, ezen 
feladat nem képezi ajánlatkérő feladatát. 
 

11. AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE 
 

11.1. Az ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően az érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőket meghívhatja a végső ajánlatot meghatározó, az ajánlattevők 
közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre.  
 

11.2. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az 
elektronikus árlejtést az ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével 
bonyolítja le.  
 

11.3. Szolgáltató megnevezése, adatai: 
Cégnév: Electool Hungary Kft. 
Iroda: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 
E-mail: aukcio@electool.com 

Telefonszám (Helpdesk): +36-1-8-555-999 /ügyintéző közvetlen 
kapcsolása 1-es és 7-es menüpont 

Általános központi szám:  
Faxszám: +36-1-239-98-96 

 

11.4. Ajánlatkérő az árlejtést a végső ár csökkentése vonatkozásában folytatja le. 
 

11.5. Az árlejtésen részt vevő komponensek (tételek) a(z) ajánlat fajlagos összértéke 
(maximális mennyiségre) (HUF/GJ). 
 

11.6. Tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a 
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem 
az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 24. § 
(3) bekezdés] során ismerteti. 
 

11.7. Az árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek időpontja: Ajánlatkérő az árlejtéssel 
kapcsolatos részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők számára 
egyidejűleg, faxon és email-en az árlejtési felhívásban adja meg. Az árlejtési felhívás 
megküldésének időpontja az árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző 
munkanap.  
 

11.8. A 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus 
árlejtés megkezdését megelőzően az ajánlattevő - az ajánlatkérő által megjelölt 
időpontban - köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe 



 

 

az értékelési részszempontok tekintetében a közbeszerzési törvény 76. § - és ha az 
igazolások benyújtására hamarabb nem kerül sor, a 69. § (4)-(6) bekezdése szerint 
értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket. 
 

11.9. Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő az árlejtési felhívásban közölt időpontban kezdi 
meg. Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevő ajánlatát a csak számára hozzáférhető, 
az ajánlatok megtételére szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az 
első ajánlat megtétele - ellenkező bizonyításig - vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy 
a) az eljárásban az ajánlattevő nevében az arra feljogosított személy jár el; 
b) ajánlattevő az elektronikus árlejtés dokumentációban közzétett feltételrendszerét 
megismerte és magára nézve kötelezően elfogadta; 
c) az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a Kbt. 76. § - és ha az igazolások 
benyújtására hamarabb nem kerül sor, a 69. § (4)-(6) bekezdése szerint értékelt érvényes 
ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban 
semmilyen olyan körülmény nem állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési 
eljárásból a közbeszerzési törvény szerinti kizárását eredményezheti. 

11.10. Az ajánlattevők ajánlataikat tehát a Szolgáltató árlejtési rendszere (amelyre vonatkozó 
adatokat az árlejtési felhívás tartalmazza) igénybevételével, az árlejtési felhívásban 
megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg. Az elektronikus árlejtés lezárásáig az ajánlati 
kötöttség ugyan nem áll fenn, de módosítási lehetősége ajánlattevőnek csak elektronikus 
úton, az elektronikus árlejtés során van, tehát a nem aukciózott értékelési 
részszempontok tekintetében, vagy az aukción részt nem vevő ajánlattevő részéről nincs 
lehetőség módosításra.  
 

11.11. A 257/2011. (X. 4.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően a beérkező 
ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan értékeli, és az 
ajánlattevőkkel egyidejűleg, elektronikus úton közli az alábbi információkat: 
 
Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján 
folyamatosan köteles közölni az ajánlattevőnek az ajánlattevők rangsorában elfoglalt 
helyzetét, valamint -a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak 
betartásával - információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett 
ajánlatokban foglalt értékekkel, továbbá – amennyiben azt a közbeszerzési 
dokumentumokban előzetesen jelezte – az ajánlattevők számával kapcsolatban. Az 
ajánlatkérő az elektronikus árlejtés lefolytatása során az egyes ajánlattevőket 
véletlenszerűen választott azonosítóval jelöli, és gondoskodik arról, hogy az 
ajánlattevőknek – saját azonosítójukon túl – ne legyen tudomásuk arról, hogy melyik 
azonosító melyik ajánlattevőt jelöli. 
 

11.12. A szerződést az ajánlatnak az elektronikus árlejtés lezárásakor meglévő tartalma szerint 
az első helyen rangsorolt ajánlattevővel kell megkötni. 
 

11.13. Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: 
 

a) Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz 
időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat 
érkezik, amely bármely tételnél az Ajánlattevők sorrendjét módosítja, akkor az 
árlejtés időtartama az összes tétel esetén 5 perccel meghosszabbodik. 
 

b) Tizedesjegyekre licitálni nem lehet.  
 

c) Az árlejtésen megajánlott komponenseket alátámasztó, azzal összhangban kitöltött 
„Felolvasólap”-ot és a „B_Melléklet_Ajánlati táblázat” nevű számolótáblát 



 

 

ajánlattevőknek az árlejtést követően, az árlejtési felhívásban meghatározott időpontig 
és helyszínre – az ajánlat formai követelményeivel megegyezően – be kell nyújtania. 
 

d) A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – 
utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az 
ajánlattevőkkel az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a 
rendszer az ajánlattevőknek a helyezésükön kívül a legjobb ajánlatot is megjeleníti.  

e) Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, 
amelyekre nézve holtverseny keletkezne, a rendszer nem fogadja be. 
 

f) Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális csökkentményt 
tételenként az alábbiakban határozza meg:  

Ajánlati fajlagos összérték (maximális mennyiségre) (HUF/GJ):10 HUF/GJ 
Az ennél kisebb különbséggel benyújtott ajánlatot az elektronikus árlejtési eszköz nem 
fogadja be, nem vesz részt az értékelésben. Minimális csökkentmény alatt az ajánlatkérő 
az alábbiakat érti: az újabb licit időpontjában az ajánlattevő előző saját ajánlata és az új 
ajánlata közötti különbség. 
 

g) Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 18. § 
(2) bekezdésének a) pontja szerinti ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés 
esetében kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet (a saját addigi legjobb ajánlatához 
képest). 
 

h) A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből 
elérhető és letölthető lesz. 
 

i) Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az 
alábbi linken található információ: 
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html 
 

j) Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 
szoftverkörnyezetben támogatja: 

� Operációs rendszer: Microsoft XP/Vista/Linux/7 és újabb verziói 
� Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 7.0, vagy újabb verziók, 

MozillaFirefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók 
 

k) Amennyiben ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, 
akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata 
vonatkozásában áll be. 
 

l) Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett 
ajánlattevőket elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult 
rangsorról. 
 

1. Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást 
kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az 
árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) 
árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az ajánlattevői oldalról. Mindezen túl az 
árlejtésre meghívott ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll 
rendelkezésre az árlejtés előtt és során a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. 

 
11.14. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevőnél felmerülő technikai problémákért, 

amely miatt esetlegesen az elektronikus árlejtés folyamatában nem tud részt venni. 
Ajánlattevő felelőssége, hogy az árlejtési felhívásban meghatározott időtartamban az 
árlejtésben való részvételéhez szükséges technikai háttere biztosított legyen. 



 

 

 
12. EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
 
12.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az 

eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 

12.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az 
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli 
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton 
történő megküldésével teljesíti. 

 
12.3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők 

részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 
módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá 
a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az 
eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az 
eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) 
törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított 
írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az 
összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 
13. ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 
13.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 

benyújtani: 
 

ÉSZ-KER Kft 
1026 Budapest, Pasaréti út 83.  

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház Titkárság 
Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 
 
13.2. A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes 

vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, 
vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, 
észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt 
alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. 
Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza. 

 
13.3. Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes 

vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási 
cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem 
benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor 
sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett 
részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium 
egyébként lejárna. 

 
14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
14.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) 

- közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni 



 

 

a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően. 

 
14.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 
14.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
harminc nappal meghosszabbodik. 

 
14.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 
♦ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

♦ a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
14.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

♦ a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

♦ a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
14.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
14.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 

szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
14.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó 

és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - 
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt. 

 
14.9. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 

szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E 
szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve 
az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e 



 

 

szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a 
közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 
adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel együtt felelt meg. 
 

14.10. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint 
értendők. 

 
14.11. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 29. § (2) bekezdés szerinti közös közbeszerzésként kerül 

lefolytatásra.  
 A közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatkérőkre vonatkozó információk az alábbiak: 
 

Név: Vác Város Önkormányzata 
         Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11. 

             Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 
      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 

Név: Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft. 
         Cím: 2600 Vác, Bán Márton utca 3. 

           Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 
      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 

Név: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 

      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  

 
 
Név: Madách Imre Művelődési Központ  
Cím: 2600 Vác, dr. Csányi László körút 63. 
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 

      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 

Név: Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja 
Cím: 2600 Vác, Burgundia utca 9–11. 
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 

      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 

Név: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 
Cím: 2600 Vác, Sziréna köz 7. 
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 

      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 

Név: Katona Lajos Városi Könyvtár  
Cím: 2600 Vác, Budapesti főút 37. 
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 

      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 
 



 

 

Név: Tragor Ignác Múzeum 
Cím: 2600 Vác, Zrínyi u. 41/A. 
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit 

      E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 

14.12. Az intézmények külön-külön válnak jogosulttá az eljárás eredményeképpen a szerződések 
aláírására. 

 
14.13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében 

foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől 
az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási 
kötelezettsége teljesítéséről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. 

 
Adózás: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 
  
Környezetvédelem: 
Alsó – Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Székhely: 6721 Szeged, Felső – Tisza part 17. 
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048 
Telefon: (62) 553-060 
Fax: (62) 553-068  
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu 
Honlap: http://www.atiktvf.hu 
  
Egészségvédelem: 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
  
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411 
Telefax: 06-1-795-0002 
Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu 
  
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság:  
1106 Budapest. Fehér út 10., 
levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639,  
zöld szám: 06-80-204-292,  
honlap: ommf.gov.hu 



 

 

 
  



 

 

3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
Földgáz-kereskedelmi szerződés 

 
mely létrejött egyrészről:………………… 
székhelye:………………………………….. 
Adószám…………………………………… 
képviseli:…………………………………… 
mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó),  
 
másrészről a ………………… 
székhely: …………………….  
képv: ………………………..  
cégjegyzékszám: ………………………….  
adószám: ………………… 
mint Eladó (továbbiakban: Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
mellett: 
 
 
1. Előzmények 

 
Felhasználók nevében és képviseletében Vác Város közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. 
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második. része szerint, nyílt eljárás keretében „Földgáz 
beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” 
megnevezéssel. A nyertes ajánlattevő az eljárásban az Eladó lett, így a Kbt. vonatkozó 
szakaszainak megfelelően a szerződés vele kerül megkötésre. Jelen szerződést (továbbiakban: 
Szerződés) az egyes Felhasználók külön-külön kötik meg, azzal, hogy az egyes Felhasználók 
egymás szerződésszegésiért nem felelnek. Az ajánlati felhívásban rögzített túl-, ill. 
alulfogyasztás vonatkozásában a fizetési kötelezettséget Vác Város Önkormányzata vállalja, 
azért az egyes Felhasználók nem felelnek. Felek a beszerzési igény teljesítése érdekében az 
alábbi szerződést kötik. 
Vác Város Önkormányzata és a Felhasználók kijelentik, hogy a 2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bek 7. 
pontja alapján szerződő hatóságnak minősülnek. 
 
 
2. A szerződés tárgya 

 
1. Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott 

mennyiségű és minőségű földgáz eladására (teljes körű, a földgázrendszer használatát is 
biztosító módon) a Felhasználó részére, a dokumentációban részletezett, az adott 
Felhasználóra vonatkozó átadás-átvételi pontokon. A Felhasználók fogyasztási helyeit, a 
rendszerhasználati díjakat, illetve a számlázás adatait a jelen szerződés, illetve annak 
elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák. 
 

2. Az Eladó a kapacitáslekötést és minden egyéb szükséges lépést köteles továbbá megtenni 
annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltetők a szerződés szerinti földgázszállítást 
befogadják, jóváhagyják, illetve teljesítsék. Ennek elmaradása az Eladó oldalán 
bekövetkező súlyos szerződésszegésnek számít. Ennek megfelelően Felhasználó 
meghatalmazza, és egyben megbízza az Eladót, hogy a szükséges rendszerhasználati 
szerződéseket megkösse, és egyéb jognyilatkozatotokat nevében és helyette megtegye. 
Egyben Felhasználó a szükséges rendszerkapacitások tekintetében a rendelkezési jogot 
átadja Eladónak. 

 



 

 

3. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy az általa beszerzett földgáz-mennyiségekből a 
Felhasználó részére a dokumentációban meghatározott fogyasztási helyeknél a szerződés 
hatálya alatt a felmerülő valamennyi földgázigényt folyamatosan kielégíti. Felek ez alatt 
értik, hogy az Eladó megköt minden olyan szerződést, ill. megtesz minden olyan 
jognyilatkozatot, továbbá intézkedést, mely a hatályos jogszabályok szerint szükséges 
ahhoz, hogy a fogyasztási helyeken a szükséges mennyiség rendelkezésre álljon. 
 

4.  Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét az Eladótól 
szerzi be jelen szerződés időtartama alatt a dokumentációban szereplő fogyasztási 
helye(i) vonatkozásában – kivéve, ha Eladó szerződésszerűen nem teljesíti a 
kötelezettségét. Felhasználó ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen Felhasználóra 
vonatkozó szerződött földgáz mennyiséget az Eladótól átveszi és annak ellenértékét a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően az Eladó számára megfizeti. 
 

5. Felek rögzítik, hogy a Felhasználók egymás kötelezettségeiért ill. esetleges 
szerződésszegéseiért nem felelnek, így egyik Felhasználó szerződésszegése miatt 
joghátrányt másik Felhasználóval szemben alkalmazni nem lehet. Ezen pont megsértése 
súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről. Amennyiben bármely okból valamely 
Felhasználó vonatkozásában a szerződés megszűnik, az csak az adott Felhasználóra hat 
ki, a szerződés a többi Felhasználó vonatkozásában változatlan tartalommal marad fenn. 

 
 
3. Szerződött mennyiség és teljesítmény 

 
1. 2017.12.01. 06.00 CET – 2018.12.01. 06.00 CET teljesítési időszakra összesen 

288.933 gnm³. 
 

 
2. Felek jelen egyedi szerződésben is külön rögzítik, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban 

érintett Felhasználók pótdíjfizetési kötelezettség nélkül jogosultak az együttes szerződött 
mennyiséghez (288.933 gnm³) képest bármely megoszlásban + 50 % mértékű 
opciós mennyiséget (opciós mennyiséggel növelt érték: 433.400 gnm3) 
igénybe venni. Az opciót a (egészben vagy részben) a szerződés hatálya alatt 
bármely Felhasználó, bármely mennyiségben lehívhatja. E körben Eladónak teljesítési 
kötelezettsége keletkezik. Az opciós jog gyakorlására vonatozó jognyilatkozatnak 
minősül (az adott (ténylegesen felhasznált) mennyiségben), amennyiben bármely 
Felhasználó az opciós mennyiségből átvesz. 

 
3. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 °C és 101.325 kPa 

referencia körülményeken kell értelmezni m³-ben [gnm³]. 
 

4. Felhasználó rögzíti, hogy 2017-2018. gázévre nem rendelkezik lekötött kapacitással. A 
területileg illetékes földgázelosztó a TIGÁZ DSO (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 184. ; Cg. 09-09-013493). 

 
 

4. Az ellenszolgáltatás és megfizetése 
 

1. Felek az alábbiak és a műszaki leírás (Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötete) szerint 
rögzítik az árképzést és az azzal kapcsolatos adatokat. 

 
2. A földgáz szerződésben meghatározott egységára: 

 
   (PG) ………………………… HUF/GJ+Áfa, azaz 



 

 

            
            
    ……………………………………….HUF/GJ+Áfa                                                                                              
ahol a (PG) meghatározásának menete  megegyezik e dokumentum 5. Kötetben leírtakkal 
értéke pedig a „B melléklet Ajánlati táblázat”-ában szereplő értékkel. 

 
3. Ha a földgáz kereskedelemre, vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a jövőben további, 

a felhasználót terhelően közterhet vetnek ki/szűntetnek meg, a fizetendő ellenérték 
előzetes írásos értesítéssel – a kivitett/megszűntetett közteher mértékével - változik jelen 
szerződés külön módosítása nélkül. Felek rögzítik, hogy ezt a Kbt. 141. § (4) bek. a) 
pontjában foglalt körülményként értékelik 
 

4. A Felek megállapodnak, hogy a földgázfogyasztás után fizetendő díjaknak az elszámolása a 
tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra történik (kivéve azokat az 
eseteket, ahol az elosztó ettől eltérő leolvasást alkalmaz). Ha a Felhasználó bármely 
fogyasztási helye vonatkozásában az elszámolási időszaktól eltérő helyszíni mérőleolvasást 
kér, úgy annak költségeit köteles külön megtéríteni. 
 

5. Eladó jogosult számlát kibocsátani fogyasztási helyenként a tárgyhónapot megelőző 
hónapban az elosztói, szállítói, tárolói és a rendszerhasználati teljesítménydíjak 
vonatkozásában.  

 
6. A Felhasználó előleget nem fizet. 
 
7. Az ellenértéket, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően havonta kiállított számla 

alapján, utólag, a felhasználási hely szerinti vételező intézmény (Felhasználó) egyenlíti ki a 
számla kézhezvételét követő 30 nap fizetési határidővel a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) 
bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) szerint átutalással.  

 
8. A pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése. 

 
9. A jelen szerződéshez vezető eljárás, az elszámolás, a számlázás, továbbá a kifizetés 

pénzneme: magyar forint [HUF]. 
 

10. A teljesítési időszak lejárta, vagy a teljesítési időszak lejárta előtti megszűnés esetén a 
szerződés megszűnését követően Eladó jogosult a Felhasználó felé végelszámoló számla 
kibocsájtására. 

 
11. Késedelmes fizetés esetén az érintett Felhasználó, mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155.§ 

szerinti és a késedelemmel arányos késedelmi kamatot és a külön törvényben rögzített 
behajtási költségátalányt köteles megfizetni az Eladó részére.  

 
12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen szerződésnek és a hatályos 

jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Felhasználó általi átvétele 
keletkeztet. 

 
 
5. Adat és információszolgáltatás 

 
 

1. A felhasználási helyek tervezett éves fogyasztása 2017.12.01. 06:00 CET – 2018.12.01. 
06:00 CET időszakra az „A-B melléklet 2017” nevű excel fájl, „A melléklet 2017-2018” fülén 
található, intézményenkénti bontásban. 
 



 

 

2. A közbeszerzési eljárás alapján ellátandó 13db. 20-100 m³/h közötti névleges mérő 
teljesítménnyel ellátott, összesen 524 m³/h összteljesítményű felhasználási hely, 
összesen: 288.933 gnm³/év szállítandó mennyiséggel, figyelemmel az opciónál 
leíratakat. 
 

3. A Felek rögzítik, hogy a 20-100 m³/h közötti névleges összteljesítménnyel rendelkező 
fogyasztási helyek esetében nincs a Felhasználónak napi adatszolgáltatási kötelezettsége. 
 

4. A Felhasználó köteles a rendkívüli üzemzavarról az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni 
(levél, fax, elektronikus levél (e-mail). A Felhasználó továbbá köteles a tervezett 
karbantartásról, annak pontos időtartamának megjelölésével az Eladót annak tervezett 
időpontját 30 naptári nappal megelőzően értesíteni. Eseti adatszolgáltatásnak minősül 
továbbá a Felhasználóval vagy a Fogyasztási hellyel kapcsolatos minden egyéb 
adatszolgáltatás.  
 

5. Eladó nem írhat elő havi szinten kötelezetően elfogyasztandó mennyiségeket. Ezzel 
kapcsolatban minimálisan és maximálisan elfogyasztandó tolerancia sávokat nem írhat elő, 
és ezzel kapcsolatban nem is pótdíjazhat. 

 
 

6. Szerződésszegés esetei, szerződéses biztosítékok 
 

1. A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a 
szerződés meghiúsulása, késedelme a jelen szerződés szerinti kötbér és kártérítés 
fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő azonnali 
hatályú felmondását alapozza meg a Szerződésben foglaltak szerint. Felek ismételten 
rögzítik, hogy amennyiben a jogsértő magatartást csak egy vagy több konkrét 
Felhasználó tanúsítja, akkor a jogkövetkezmények csak vele szemben alkalmazhatóak, 
mely alkalmazandó Vác Város Önkormányzata vonatkozásban is. Amennyiben a jogsértő 
magatartást az Eladó tanúsítja – és ez a szerződés felmondását eredményezi - akkor 
bármely Felhasználó felmondása valamennyi Felhasználó felmondásának minősül. 
 
 

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Eladó 
a. A dokumentációban szabályozott, nem megszakítható földgáz teljesítmény 

(mérőóra névleges összteljesítmény) átadását 1 napot meghaladóan 
jogszabálytól eltérően korlátozza (nem biztosítja), 

b. a szerződött mennyiségnél kevesebb földgázt szolgáltat, 
c. forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, és az 

nem kerül a folyamatos teljesítésnek megfelelően megújításra, 
d. jelen szerződés titoktartási rendelkezéseit nem tartja be. 
e. ellene csődeljárás, vagy felszámolási eljárás jogerős elrendelésére kerül sor, 

vagy végelszámolás alá kerül (végelszámolási kérelmet nyújt be), ill. hivatalból 
törlik a cégjegyzékből. 

f. egyébként a kötelezettségeit nem, vagy hibásan teljesíti, és emiatt bármely 
intézmény működésében akadály merül fel, 

g. ha a hatáskörrel rendelkező Hivatal az Eladó működési engedélyét jogerősen 
visszavonja, vagy egyéb módon (pl.: adószám törlése) a szerződés 
teljesítésére alkalmatlanná válik, 

 
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Felhasználó:  

a. 30 napon túli fizetési késedelembe esik, 
b. A földgáz átvételét 10 napot meghaladóan szerződésbe ütközően szünetelteti, 
c. Jelen szerződés titoktartási rendelkezéseit nem tartja be. 
 



 

 

5. Nem minősül szerződésszegésnek, és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a 
földgáz átadás-átvétel csökkentésének vagy szüneteltetésének oka: 

a. Korlátozás vagy megszakítás, amelyet a rendszerirányító vagy a 
rendszerüzemeltetők bármelyike, ill. jogszabályban erre feljogosítottak 
bármelyike rendelt el.  

b. Vis Maior (A pénzfizetési kötelezettséget a Vis Maior nem érinti –kifejezetten 
nem ideértve azt az esetet, ha Eladó megbízottja, alvállalkozója vagy egyéb, 
nem Felhasználó felelősségi körébe tartozó, de Eladó érdekében vagy 
engedélyével tevékenykedő harmadik személy okoz üzemzavart.) 

c. Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás  
d. Az átvétel szerződésszerű megtagadása. 
 

6. Gázforrás-hiány esetén a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályban 
(szerződéskötéskor a 265/2009. (XII. 01.) Korm. r. 14-15.§) meghatározott szabályok 
szerint kell eljárni. Felhasználó kijelent, hogy tudomással bírnak a korlátozási besorolás 
jogi szabályozásáról (önkorlátozási kötelezettség), az őt terhelő kötelezettségekről. 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csatlakozó rendszerüzemeltető engedélyes 
beavatkozási lehetőségét. 
A korlátozási besoroláshoz szükséges adatszolgáltatás (ide értve a módosítás 
haladéktalan bejelentését is) a Felhasználó kötelezettsége. Amennyiben a 
közbeszerzési eljárás dokumentumaihoz képest a Felhasználó besorolására vonatkozó 
adat megváltozik, a bejelentés megtételét követően Eladó köteles haladéktalanul 
írásos visszajelzést adni. Felek rögzítik, hogy az adatok változását a Kbt. 141.§ (4) bek. 
a) pontjában meghatározottak szerint kezelik.  
 

7. Amennyiben a jogosult korlátozást vagy megszakítást rendelt el a vonatkozó 
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, akkor a tervezett, de nem engedélyezett 
szállítás (mennyiség) tekintetében a Felek a Ptk. lehetetlenülésre irányadó szabályai 
szerint járnak el, és az érintett gázmennyiség vonatkozásában nem tartoznak 
egymásnak fizetési kötelezettséggel. Amennyiben a korlátozás vagy megszakítás 
jogellenes volt, a Felek segítik egymást a felmerült káraik megtérítéséért indult 
eljárásokban. Ha a Felhasználó az elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor az 
érintett Felhasználó a jogszabályok szerinti pótdíjat köteles megfizetni az Eladónak. 

 
8. Vis maior bekövetkezése esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 

Amennyiben a vis maior helyzet csak az Eladónál jelentkezik, a vis maior időtartamára 
az érintett Felhasználó jogosult harmadik személytől a működéséhez szükséges gázt 
beszerezni. Ezt a mennyiséget az éves mennyiség, illetve az alul-, ill. túlfogyasztás 
esetén figyelembe kell venni. 

 
9. A Felhasználó nem köteles a szabványon kívüli gázt átvenni, így ha a szabványon kívüli 

gáz átvételét a Felhasználó visszautasítja, ez az Eladó részéről minősül 
szerződésszegésnek.  

 
10. A teljesítés jogszerű megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fél terhére nem 

keletkezik sem kötbérfizetési, sem kártérítési kötelezettség, de késedelmi kamatfizetési 
kötelezettség sem, ekkor a Minimum éves mennyiséget az átadás felfüggesztése miatt 
át nem adott mennyiséggel csökkenteni kell. 

 
11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladó – olyan okból, amiért felelős – 

késedelembe esik, köteles minden megkezdett naptári naponként bruttó 200.000.-HUF, 
azaz kétszázezer forint késedelmi kötbér megfizetésére. 

 



 

 

12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, 
amiért az Eladó felelős (Ptk. 6:186.§)  meghiúsul  köteles a jelen szerződés értékének 
20%-nak megfelelő összeget megfizetni.  

 
13. A kötbért az érintett Felhasználó írásbeli felszólítás útján érvényesíti 8 napos fizetési 

határidővel. Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül az Eladó 
nem menti ki a késedelmet (írásban, bizonyítékokkal egyértelműen alátámasztottan), a 
kötbér elismert követelésnek tekinthető és a Kbt. 135.§ (6) teljesülése esetén Eladó 
számlájába a Felhasználó által beszámítható. 

 
 

7. A nem megszakítható szolgáltatás feltételei 
 

1. Az Eladó a szerződött, nem megszakítható órai földgáz teljesítmény maximumát (ill. az 
intézmény működéséhez szükséges maximális mennyiséget) (a mérők névleges 
összteljesítményét) a szerződés teljes időtartama alatt köteles a Felhasználók 
rendelkezésére bocsátani, kivéve: 

a) Jogszabályban meghatározott, ennek elrendelésére jogosult általi korlátozás 
esetén, 

b) Vis maior esetén, 
c) Előzetesen megállapodott karbantartás esetét és időtartamát. 
 

2. Előzetesen megállapodott karbantartás miatt a szolgáltatást az Eladó kizárólag az 
Eladó és az Elosztó gázkimaradással járó szolgáltatás szüneteltetése vagy csökkentése 
mértékéig csökkentheti vagy szüntetheti meg. Az Eladó közreműködik a 
gázkimaradással járó karbantartások időtartamának minimálisra csökkentésében, a 
gázszolgáltatás folyamatosságát biztosító provizórium kiépítését is beleértve. 

 
 

8. Átadás-átvételi pont 
 

Az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja a Felhasználó 
fogyasztási helyét kiszolgáló és az Elosztó/Felhasználó tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő elszámoló gázmérő. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló 
gázmérő kilépő csonkján száll át a Felhasználóra. 

 
 

9. Egyéb rendelkezések 
 

1. A Felhasználó köteles betartani a mindenkori vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ 
valamint Eladó üzletszabályzatának rendelkezéseit, amennyiben az jogszabállyal vagy a 
közbeszerzési eljárás iratanyagával, ill. jelen szerződéssel nem ellentétes. A 
Felhasználó vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-átvételi tevékenységét 
az Eladó felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági intézkedések esetét, illetve 
ha Eladó szerződésszegést követ el. Ebben az esetben Felhasználó jogosult az 
intézmények működésének biztosítása érdekében haladéktalanul intézkedni harmadik 
féltől való gázbeszerzés érdekében. 

2. Az Eladó mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályoknak, az ÜKSZ-nek, a működési 
engedélyének, üzletszabályzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek a 
közbeszerzési eljárás iratanyagába, jelen szerződésbe ill. jogszabályokba nem ütköző 
rendelkezéseit. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt földgáz-
kereskedelmi tevékenységét a Felhasználó felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó 
hatósági intézkedések esetét. 

3. Az Eladó mindenkor a szakszerűen eljáró kereskedőtől adott helyzetben fokozottan 
elvárható magatartást köteles tanúsítani, különösen 



 

 

a) A Szerződés teljesítését veszélyeztető eseményekről a Felhasználókat 
haladéktalanul értesíteni, 

b) A Szerződés teljesítése érdekében haladéktalanul megtenni minden tőle 
elvárható intézkedést. 

 
4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) 

teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű 
szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben: 
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
c) amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Felhasználó átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján a Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy 
a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes 
körűen érvényesítette. 

 
 
10. A szerződés időbeli hatálya és megszűnése 

 
1. Felek jelen szerződés határozott időre a teljesítésig kötik azzal, hogy a jelen szerződés 

szerinti folyamatos szolgáltatás biztosítására az Eladó 2017.12.01. 06.00  CET – 
2018.12.01. 06.00 CET időszakra köteles. 

 
2.   Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendes felmondással nem mondható 

fel. 
 

3. Felhasználó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó 
tulajdonosi szerkezetét Felhasználó számára megismerhetővé teszi és a 143. § 
(3) bekezdése szerinti ügyletekről Felhasználót haladéktalanul értesíti. 

 
4. Felhasználó a szerződést felmondhatja ha: 

a)  feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely 
esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni; 

b)  Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 
Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 



 

 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak 
megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai 
Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
5. A Szerződés azonnali hatályú felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető, ha 

valamely fél súlyos szerződésszegést követ el, különösen, ha jelen szerződés vagy 
jogszabály így rendelkezik. 
 

6. Bármelyik fél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására abban az esetben, ha 
valamely vis maior esemény 2 naptári napot meghaladó időtartamig folyamatosan, 
megszakítás nélkül fennáll. 
 

7. Eladó köteles továbbá a szerződés bármely jogcímen történő megszűnése (ide értve a 
bármely felhasználó vonatkozásában történő megszűnés esetét is) esetén minden 
jogszabályban foglalt kötelezettségét teljesíteni annak érdekében, hogy a szerződés 
megszűnését követően a gázellátása az érintett felhasználónak biztosítva legyen. 
 
 
 

11. Az alul-, és túlfogyasztás és jogkövetkezményei 
 

A szerződéses időszak során ténylegesen átvett földgáz mennyiséget (SZtény) az összes 
Felhasználó valamennyi fogyasztási helyére összevontan kell meghatározni a szerződés 
megszűnésének napjával. 
 
Pótdíj mértéke alulfogyasztás esetén. 
           Alulfogyasztásként definiálják a felek azt az esetet, amikor a szerződéses időszakban  
           ténylegesen a fentiek szerint számítottan átvett földgáz mennyiség kisebb, mint a 
           kötelezően átvételre szerződött éves mennyiség (SZtény<288.933 gnm³/év). 
 

a. Pótdíj alapja az át nem vett földgáz mennyiség, ennek megállapításánál a 
Felhasználói fogyasztási helyeken a szerződéses időszak alatt elfogyasztott 
összesített mennyiséget kell figyelembe venni. 

 
b. Pótdíj mértéke az Eladó által összevontan a Felhasználói fogyasztási helyekre 

megajánlott, a szerződéses időszakra érvényes összevont földgáz (molekula) 
díjának 25%-aaz át nem vett földgáz GJ egységben kifejezett mennyiségével. 

 
Pótdíj mértéke túlfogyasztás esetén: 
          Túlvételezés az, amikor a szerződéses időszakban ténylegesen átvett földgáz mennyiség 

nagyobb, mint a kötelezően átvételre szerződött éves maximális mennyiség 
(SZtény> 433.400 gnm³/év). 

 

a) Pótdíj alapja a túlfogyasztott földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a 
fogyasztási helyeken a szerződéses időszak alatt a Felhasználói fogyasztási 
helyeken az elfogyasztott összesített mennyiséget kell figyelembe venni. 
 

b) Pótdíj mértéke az Eladó által összevontan a fogyasztási helyekre megajánlott, a 
szerződéses időszakra érvényes összevont földgáz (molekula) díjának 25%-
aszorozva a túlfogyasztással érintett földgáz GJ egységben kifejezett 
mennyiségével.  



 

 

 
Eladó amennyiben szükséges, akkor 34,5MJ/gnm³fűtőértéket alkalmazza átszámítások 
során. 
 
A túl-, ill. alulfogyasztási pótdíjat Vác Város Önkormányzata fizeti meg az Eladó és Vác 
Város Önkormányzata között megkötött szerződésben megállapított szabályok megfelelő 
alkalmazásával azzal, hogy pótdíjról számla csak a teljesítési időszak végén az elszámoló-
számlákkal egyidejűleg állítható ki. 

 
 

12. Adatvédelem, kapcsolattartás, egyéb rendelkezések 
 

1. A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat.  
2. Felek megállapodnak abban, hogy különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden 

egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan 
információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek 
(bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít. 

3. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, 
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő 
megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult 
a szükséges intézkedéseket megtette. 

4. A Felek titoktartási kötelezettsége a tudomásukra jutott üzleti titokra és bizalmas 
információkra, így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra is kiterjed.  

5. A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés 
teljesítésére használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt 
egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha 
ezt érvényes és hatályos jogszabály alapján kötelező vagy valamely bíróság vagy más 
hatóság, államigazgatási szerv elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják 
egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű 
megküldése mellett. 

6. A Felek kötelesek a hatóság (bíróság) figyelmét felhívni az ilyen információk megfelelő 
kezelésére. Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak, ami már 
közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja, amelyik annak 
közismertségére hivatkozik. 

7. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások 
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen 
szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését 
ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való 
hivatkozással nem tagadható meg. 

8. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Eladó köteles 
minden segítséget Felhasználó részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az 
ellenőrzés hatékonysága és Felhasználó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése 
érdekében. 

9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Felhasználó köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 

a) Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 
szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez 
vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény 
érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Eladó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, 
az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a 
szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 



 

 

b) Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, 
lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a 
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható 
egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Eladó szerződő 
fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) 
a szerződés lehetetlenülését okozta. 

10. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok 
átadása miatt a Felhasználóval szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az 
esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, 
kivéve ha ezzel a Felhasználónak az adatok átadásának pillanatában tényszerűen 
tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves 
tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Felhasználónak felróhatóan 
következett be). 

11.  
12. A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a Szerződés megszűnése után is 

hatályban maradnak. 
13. Felek megállapodnak, hogy a fenti titokvédelmi rendelkezések nem terjednek ki 

mindazon adatokra ill. iratokra, mely vonatkozásában jogszabály a fentiektől 
ellentétesen rendelkezik. 

14. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a 
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

15. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható 
módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus 
levelezés (e-mail) és a fax formáját is) 

16. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az 
alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: 
 
Felhasználó megnevezése: 
Kapcsolattartó neve:  
Kapcsolattartó elérhetőségei:  
Kapcsolattartó jognyilatkozat-tételi jogának esetleges korlátozása: 
 
Eladó részéről: 
Név, beosztás:  
Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 
Jognyilatkozat korlátozása: 
Név, beosztás: …........................................................ 
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 
Jognyilatkozat korlátozása: 
 

17. Jelen szerződést érintő összes jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó kizárólag írásban 
– az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon – teheti meg érvényesen. Elektronikus 
levél ill. fax esetén az átvétel igazolását megfelelően alkalmazni kell (visszaigazolás 
kérése, ill. faxjelentés). 

18. Amennyiben a szerződés a jognyilatkozat megtételére határidőt nem tűz, akkor a 
jognyilatkozatot annak okának felmerüléséről (jognyilatkozatot tevő tudomására 
jutásától) számított 3 munkanapon belül kell megtenni, kivéve ha annak jellegéből 
rövidebb határidő nem derül ki. 

19. Minden, a másik félnek benyújtandó jelen szerződés tárgyát érintő dokumentumot a 
jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartó címére kell megküldeni. A küldeményt 
faxon, elektronikus levélben illetőleg postai küldeményként keresztül feladott 
jognyilatkozat esetén a megérkezést követő első munkanapon, személyes átadás esetén 
azonnal kézbesítettnek kell tekinteni. 



 

 

20. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott 
helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére. 
Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná, ill. 
lehetetlenné tenné, felek kötelesek a másik felet erről – illetve a hiba megszűnéséről – 
haladéktalanul rövid úton értesíteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is 
megtehető azzal, hogy az akadályoztatási nyilatkozat telefonon történő megtételének 
igazolása a nyilatkozattevőt terheli.  

21. Felek megállapodnak, hogy Vác Város Önkormányzata egyebekben a szerződés 
vonatkozásában a Felhasználók nevében, azok képviselőjeként az Eladó felé eljárhat. 

22. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő Felek 
kijelentik, hogy egyikük sem tanúsíthat olyan magatartást, amely a szerződéssel 
ellentétes lenne, vagy a másik fél jogos érdekeit sértené. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
dokumentumok kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit 
maradéktalanul betartják. 

23. Felek megállapodnak abban, hogy minden tevékenységüknél a másik fél érdekeit 
messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, 
amely a másik félnek akár vagyoni, akár nem vagyoni kárt okozna. 

24. Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra jutott 
minden értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen szerződés teljesítését 
akadályozza, vagy befolyásolja. 

25. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatálya alatt – a fentieken túl is –
szorosan együttműködnek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen 
szerződésben kitűzött célok megvalósuljanak. 

26. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe 
– minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens 
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a 
szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

27. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés és az Eladó által használt 
bármely ÁSZF vagy hasonló jogi jellegű okirat között eltérés lenne, akkor jelen szerződés 
rendelkezése az irányadó. 

28. Amennyiben jelen szerződésben olyan rendelkezések lennének fellelhetőek, amelyek a 
szerződés szerinti fogyasztási helyekre nem alkalmazandóak, azokat az adott fogyasztási 
hely vonatkozásában figyelmen kívül kell hagyni azzal, hogy amennyiben a 
dokumentáció ill. kógens jogszabály az alkalmazandó szabályt megadja, azt kell 
alkalmazni. 

29. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az 
irányadóak. 

30. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

31. Felek a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Felhasználó székhelye 
szerinti Járásbíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

32. A külföldi adóilletőségű Eladó – a szerződés aláírását követő … naptári napon belül 
súlyos szerződésszegés terhe mellett - köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

33. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.  



 

 

 
 
 
…………….., 2017. ……………………………. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Földgáz kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos gesztori megállapodás 
 

mely létrejött egyrészről:…………………… 
székhelye:………………………………….. 
Adószám…………………………………… 
képviseli:…………………………………… 
mint Gesztor (továbbiakban: Gesztor, vagy Vác Város Önkormányzata),  
 
másrészről a ………………… 
székhely: …………………….  
képv: ………………………..  
cégjegyzékszám: ………………………….  
adószám: ………………… 
mint Eladó (továbbiakban: Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
mellett: 
 
 
1. Előzmények 

 
Felek rögzítik, hogy az egyedi szerződések Felhasználói nevében képviseletében Vác Város 
Önkormányzata, mint Gesztor a helyben központosított közbeszerzési eljárás keretében 
közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második 
része szerint, nyílt eljárás keretében „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 
2017-2018. gázévre vonatkozóan” megnevezéssel.  
A nyertes ajánlattevő az eljárásban az Eladó lett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfelelően 
a szerződések vele kerülnek megkötésre azzal, hogy jelen szerződés és a Felhasználók és az 
Eladó között létrejött egyes szerződések együttesen értelmezendőek és alkalmazandóak, 
amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ajánlati felhívásban rögzített túl-, ill. alulfogyasztás 
vonatkozásában a többlet pótdíj fizetési kötelezettséget Vác Város Önkormányzata vállalja, azért 
az egyes Felhasználók nem felelnek.  
Vác Város Önkormányzata kijelenti, hogy a 2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bek 7. pontja alapján 
szerződő hatóságnak minősül. 
 
 
2. A szerződés tárgya 
 

1. Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott 
mennyiségű és minőségű földgáz eladására (teljes körű, a földgázrendszer használatát is 
biztosító módon) a Felhasználók részére, a dokumentációban részletezett átadás-átvételi 
pontokon. A Felhasználók fogyasztási helyeit, a rendszerhasználati díjakat, illetve a 
számlázás adatait a Felhasználókkal kötött egyedi szerződések, illetve azok 
elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák. 

2. Az Eladó a kapacitáslekötést minden egyéb szükséges lépést köteles továbbá megtenni 
annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltetők a szerződés szerinti földgázszállítást 
befogadják, jóváhagyják, illetve teljesítsék. Ennek elmaradása az Eladó oldalán 
bekövetkező súlyos szerződésszegésnek számít. Ennek megfelelően Felhasználók az 
egyedi szerződésekben megbízzák az Eladót, hogy a szükséges rendszerhasználati 
szerződéseket megkösse, egyéb vonatkozó jognyilatkozatokat helyettük és nevükben 
megtegye. Egyben Felhasználók a szükséges rendszerkapacitások tekintetében az egyedi 
szerződésekben foglaltak alapján a rendelkezési jogot ezzel kapcsolatban átadják 
Eladónak. 

3. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy az általa beszerzett földgáz-mennyiségekből a 
Felhasználók részére a dokumentációban és az egyedi szerződésekben meghatározott 
fogyasztási helyeknél a szerződés hatálya alatt a felmerülő valamennyi földgázigényt 



 

 

folyamatosan kielégíti. Felek ez alatt értik, hogy az Eladó megköt minden olyan 
szerződést, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozatot, továbbá intézkedést, mely a 
hatályos jogszabályok szerint szükséges ahhoz, hogy a fogyasztási helyeken a szükséges 
mennyiség rendelkezésre álljon.   

4. Felhasználók egyedi szerződéseikben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a teljes gázigény 
szükségletüket az Eladótól szerzik be jelen szerződésben meghatározott időtartam alatt a 
dokumentációban, ill. az az egyedi szerződésekben szereplő fogyasztási hely(ek) 
vonatkozásában – kivéve, ha Eladó szerződésszegően nem teljesíti a kötelezettségét.  

5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Felhasználók egymás kötelezettségeiért, ill. esetleges 
szerződésszegéseiért nem felelnek, így egyik Felhasználó szerződésszegése miatt 
joghátrányt másik Felhasználóval vagy jelen szerződés alapján Vác Város 
Önkormányzatával szemben alkalmazni nem lehet.  
Fentiek alól kivétel Vác Város Önkormányzatának fizetési kötelezettsége a túl-, és 
alulvételezési pótdíj vonatkozásában. 
Ezen pont megsértése (súlyos) szerződésszegésnek minősül Eladó részéről.  
Amennyiben bármely okból valamely Felhasználó vonatkozásában a szerződés megszűnik, 
az csak az adott Felhasználóra hat ki, a szerződés a többi Felhasználó vonatkozásában 
változatlan tartalommal marad fenn. Amennyiben valamennyi felhasználóval szemben 
jelen szerződés megszűnik, akkor jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül 
az elszámolással megszűnik. 
Eladó köteles továbbá a szerződés bármely jogcímen történő megszűnése (ide értve a 
bármely felhasználó vonatkozásában történő megszűnés esetét is) esetén minden 
jogszabályban foglalt kötelezettségét teljesíteni annak érdekében, hogy a szerződés 
megszűnését követően a gázellátása az érintett felhasználónak biztosítva legyen. 

 
 

3. Szerződött mennyiség és teljesítmény meghatározása 
 

1. A felhasználási helyek tervezett éves fogyasztása 2017.12.01., 06:00 CET – 
2018.12.01., 06:00 CETidőszakra az „A-B melléklet 2017” nevű excel fájl, „A melléklet 
2017-2018” füléntalálható intezményenkénti bontásban  

 
2. A szerződés szerint ellátandó 13 db. 20-100 m³/h közötti névleges mérő 

teljesítménnyel ellátott, összesen 524 m³/h összteljesítményű felhasználási hely, 
összesen: 288.933 gnm³/év szállítandó mennyiséggel. 

 
3. Felhasználók pótdíjfizetési kötelezettség nélkül jogosultak az együttes szerződött 

mennyiséghez (288.933 gnm³) képest bármely megoszlásban + 50% mértékű opciós 
mennyiséget (opciós mennyiséggel növelt érték: 433.400 gnm3) igénybe venni. Az opciót 
(egészben vagy részben) a szerződés hatálya alatt bármely Felhasználó, bármely 
mennyiségben lehívhatja. E körben Eladónak teljesítési kötelezettsége keletkezik. Az opciós 
jog gyakorlására vonatozó jognyilatkozatnak minősül (az adott (ténylegesen felhasznált) 
mennyiségben), amennyiben bármely Felhasználó az opciós mennyiségből átvesz. 
 

4. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101.325 kPa 
referencia körülményeken kell értelmezni m³-ben [gnm³]  
 

5. Vác Város Önkormányzata felelősséget vállal azért, hogy a szerződésesben rögzített földgáz 
mennyiséget a szerződéses időszakra a legjobb tudása szerint határozta meg. 
 

6. Felek rögzítik, hogy a fenti mennyiség meghatározása jelen szerződés vonatkozásában 
csupán a túl-, ill. alulhasználati pótdíj okán történt, a tényleges, az egyes Felhasználókat 
érintő adatokat az egyedi szerződések tartalmazzák. 

 



 

 

7. Gesztor tájékoztatja az Eladót, hogy a tárgyi felhasználási helyek vonatkozásában a 2017-
2018. gázévre nem rendelkezik lekötött kapacitással. A területileg illetékes földgázelosztó a 
TIGÁZ DSO (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. ; Cg. 09-09-013493) 

 
 
4. Az ellenszolgáltatás és megfizetése 
 
1. Felek az egyedi szerződésekben rögzítették az árképzést és az azzal kapcsolatos adatokat. 
 
2. A földgáz egyedi szerződésekben meghatározott egységára: 

 
   (PG) ………………………… HUF/GJ+Áfa, azaz 

            
            
    ……………………………………….HUF/GJ+Áfa                                                                                                   
ahol a (PG) meghatározásának menete  megegyezik e dokumentum 5.Kötetben leírtakkal 
értéke pedig a „B Melléklet Ajánlati táblázat”-ában szereplő értékkel. 
 

3. Ha a földgáz kereskedelemre, vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a jövőben 
további, a felhasználót terhelően közterhet vetnek ki/szűntetnek meg, a fizetendő 
ellenérték előzetes írásos értesítéssel – a kivitett/megszűntetett közteher mértékével - 
változik jelen szerződés külön módosítása nélkül. Felek rögzítik, hogy ezt a Kbt. 141. § (4) 
bek. a) pontjában foglalt körülményként értékelik. A Felek megállapodnak, hogy a 
földgázfogyasztás után fizetendő díjaknak az elszámolása az egyedi szerződések szerint 
történik.  
 

4. Vác Város Önkormányzata jelen szerződés alapján pusztán a túl-, és alulvételezési pótdíj 
megfizetésére köteles jelen szerződés szerint. 
 

5. A szerződéses időszak során ténylegesen átvett földgáz mennyiséget (SZ tény) az összes 
Felhasználó valamennyi fogyasztási helyére összevontan kell meghatározni a szerződés 
megszűnésének napjával. 
 

6. Pótdíj mértéke alulfogyasztás esetén. 
Alulfogyasztásként definiálják a felek azt az esetet, amikor a szerződéses időszakban 
ténylegesen a fentiek szerint számítottan átvett földgáz mennyiség kisebb, mint a 
kötelezően átvételre szerződött éves mennyiség  
(SZtény<288.933 gnm3/év). 
Pótdíj alapja az át nem vett földgáz mennyiség, Ennek megállapításánál a Felhasználói 
fogyasztási helyeken a szerződéses időszak alatt elfogyasztott összesített mennyiséget kell 
figyelembe venni. 
Pótdíj mértéke az Eladó által összevontan a Felhasználói fogyasztási helyekre megajánlott, 
a szerződéses időszakra érvényes összevont földgáz (molekula) díjának 25%-a HUF/GJ-
ban. 
 

7. Pótdíj mértéke túlfogyasztás esetén: 
Túlvételezés az, amikor a szerződéses időszakban ténylegesen átvett földgáz mennyiség 
nagyobb, mint a kötelezően átvételre szerződött éves maximális mennyiség 
(SZtény>433.400 gnm3/év). 
Pótdíj alapja a túlfogyasztott földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a fogyasztási 
helyeken a szerződéses időszak alatt a Felhasználói fogyasztási helyeken az elfogyasztott 
összesített mennyiséget kell figyelembe venni. 
Pótdíj mértéke az Eladó által összevontan a fogyasztási helyekre megajánlott, a 
szerződéses időszakra érvényes összevont földgáz (molekula) díjának 25%-a HUF/GJ-ban. 
 



 

 

8. Eladó amennyiben szükséges, akkor 34,5 MJ/m³ fűtőértéket alkalmazza átszámítások 
során. 
 

9. A túl-, ill. alulfogyasztási pótdíjat Vác Város Önkormányzata fizeti meg fizetésre jelen 
szerződésben megállapított szabályok megfelelő alkalmazásával azzal, hogy pótdíjról 
számla csak a teljesítési időszakot követően az elszámoló-számlákkal egyidejűleg állítható 
ki. 
 

10. A pótdíjat az elszámolást tartalmazó számla kézhezvételét követően 30 nap fizetési 
határidővel egyenlíti ki Vác Város Önkormányzata a Kbt. 135. § (1) és (6), továbbá a Ptk. 
6:130.§ (1) bekezdése szerint átutalással, forintban (HUF). Felek rögzítik, hogy a pótdíj 
számlázásának feltétele az arra vonatkozó teljesítésigazolás megléte. Nem kell külön 
teljesítésigazolást kiállítani, ha a túl, vagy alulfogyasztást a korábbi teljesítésigazolások 
kétséget kizárólag igazolják. 
 

11. A pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése. 
 

12. A jelen szerződéshez vezető eljárás, az elszámolás, a számlázás, továbbá a kifizetés 
pénzneme: magyar forint [HUF]. 
 

13. A fentieket tartalmazó számlát az Eladó Vác Város Önkormányzatának címezve köteles 
kiállítani és megküldeni. 
 

14. Késedelmes fizetés esetén Vác Város Önkormányzata, mint szerződő hatóság a Ptk. 
6:155.§ alapján köteles a késedelmi kamat és a külön jogszabályban meghatározott 
költségátalány megfizetésére.  
 

15. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen szerződésnek és a hatályos 
jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Vác Város 
Önkormányzata általi átvétele keletkeztet. 

 
5. Szerződésszegés esetei, szerződéses biztosítékok 
 
1. A Felek jelen ill. a Felhasználók az egyedi szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

megszegése, így különösen a szerződés meghiúsulása, késedelme, a szerződés szerinti 
kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által 
történő rendkívüli felmondását alapozza meg a szerződésben foglaltak szerint.  

2. Amennyiben a jogsértő magatartást valamely Felhasználó tanúsítja, akkor a 
jogkövetkezmények csak vele szemben alkalmazhatóak. Ennek okán Vác Város 
Önkormányzata nem felel az egyes felhasználók szerződésszegéseiért. Amennyiben a 
jogsértő magatartást az Eladó tanúsítja – és ez a szerződés felmondását eredményezi - 
akkor bármely Felhasználó felmondása valamennyi Felhasználó felmondásának minősül. 

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Eladó 
h. A dokumentációban szabályozott, nem megszakítható földgáz teljesítmény 

(mérőóra névleges összteljesítmény) átadását 1 napot meghaladóan 
jogszabálytól eltérően korlátozza, 

i. A szerződött mennyiségnél kevesebb földgázt szolgáltat, 
j. Forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, és az 

nem kerül a folyamatos teljesítésnek megfelelően megújításra, 
k. jelen szerződés titoktartási rendelkezéseit nem tartja be. 
l. ellene felszámolási eljárás jogerős elrendelésére kerül sor, vagy végelszámolás 

alá kerül (végelszámolási kérelmet nyújt be), ill. hivatalból törlik a 
cégjegyzékből. 

m. egyébként a kötelezettségeit nem, vagy hibásan teljesíti, és emiatt bármely 
intézmény működését lehetetlenné teszi, 



 

 

n. ha a hatáskörrel rendelkező Hivatal az Eladó működési engedélyét jogerősen 
visszavonja, vagy egyéb módon (pl: adószám törlése) a szerződés teljesítésére 
alkalmatlanná válik, 

4. Nem minősül szerződésszegésnek, és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a földgáz 
átadás-átvétel csökkentésének vagy szüneteltetésének oka: 

e. Korlátozás vagy megszakítás, amelyet a rendszerirányító vagy a 
rendszerüzemeltetők bármelyike, ill. jogszabályban erre feljogosítottak 
bármelyike rendelt el.  

f. Vis Maior (A pénzfizetési kötelezettséget a Vis Maior nem érinti –kifejezetten 
nem ideértve azt az esetet, ha Eladó megbízottja, alvállalkozója vagy egyéb, 
nem Felhasználó felelősségi körébe tartozó de Eladó érdekében vagy 
engedélyével tevékenykedő harmadik személy okoz üzemzavart.) 

g. Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás  
h. Az átvétel szerződésszerű megtagadása. 

5. Gázforrás-hiány esetén a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályban (szerződéskötéskor 
a 265/2009. (XII. 01.) Korm. r. 14-15.§) meghatározott szabályok szerint kell eljárni.  

6. Amennyiben a jogosult korlátozást vagy megszakítást rendelt el a vonatkozó 
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, akkor a tervezett, de nem engedélyezett 
teljesítés tekintetében a Felek a Ptk. lehetetlenülésre irányadó szabályai szerint járnak el, 
és az érintett gázmennyiség vonatkozásában nem tartoznak egymásnak fizetési 
kötelezettséggel. Amennyiben a korlátozás vagy megszakítás jogellenes volt, a Felek 
segítik egymást a felmerült káraik megtérítéséért indult eljárásokban. Ha a Felhasználó az 
elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor az érintett Felhasználó a jogszabályok 
szerinti jogkövetkezményekkel felel. 

7. Vis maior bekövetkezése esetén az Eladó és a Felhasználó kötelesek egymást 
haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a vis maior helyzet csak az Eladónál jelentkezik, a 
vis maior időtartamára az érintett Felhasználó jogosult harmadik személytől a 
működéséhez szükséges gázt beszerezni. Ezt a mennyiséget az éves mennyiség, illetve az 
alul-, ill. túlfogyasztás esetén figyelembe kell venni. 

 
 

6. A nem megszakítható szolgáltatás feltételei 
 

1. Az Eladó a szerződött, nem megszakítható órai földgáz teljesítmény maximumát (ill. az 
intézmény működéséhez szükséges maximális mennyiséget) (a mérők névleges 
összteljesítményét) a szerződések teljes időtartama alatt köteles a Felhasználók 
rendelkezésére bocsátani, kivéve: 

d) Jogszabályban meghatározott, ennek elrendelésére jogosult általi korlátozás 
esetén, 

e) Vis maior esetén, 
f) Előzetesen megállapodott karbantartás esetét és időtartamát. 

2. Előzetesen megállapodott karbantartás miatt a szolgáltatást az Eladó kizárólag az Eladó és 
az Elosztó gázkimaradással járó szolgáltatás szüneteltetése vagy csökkentése mértékéig 
csökkentheti vagy szüntetheti meg. Az Eladó közreműködik a gázkimaradással járó 
karbantartások időtartamának minimálisra csökkentésében, a gázszolgáltatás 
folyamatosságát biztosító provizórium kiépítését is beleértve. 

 
 
7. Átadás-átvételi pont 
 
Az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja az érintett Felhasználó 
fogyasztási helyét kiszolgáló és az Elosztó/Felhasználó tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
elszámoló gázmérő. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a 
Felhasználóra. 



 

 

 
 

8. Egyéb rendelkezések 
 
1. A Felhasználók kötelesek betartani a mindenkori vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ 

valamint Eladó üzletszabályzatának rendelkezéseit, amennyiben az jelen, illetve az egyedi 
szerződésekkel és a közbeszerzési eljárás iratanyagával nem ellentétes. 

2. Az Eladó mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályoknak, az ÜKSZ-nek, a működési 
engedélyének, üzletszabályzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek a 
közbeszerzési eljárás iratanyagába, jelen szerződésbe ill. jogszabályokba nem ütköző 
rendelkezéseit. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt földgáz-
kereskedelmi tevékenységét a Felhasználó felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó 
hatósági intézkedések esetét. 

3. Az Eladó mindenkor a szakszerűen eljáró kereskedőtől adott helyzetben fokozottan 
elvárható magatartást köteles tanúsítani, különösen 

d) A Szerződés teljesítését veszélyeztető eseményekről a Felhasználókat 
haladéktalanul értesíteni, 

e) A Szerződés teljesítése érdekében haladéktalanul megtenni minden 
tőle elvárható intézkedést. 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése 
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű 
szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 
nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok 
módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

c) amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 
5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Felhasználó átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján a Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy 
a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes 
körűen érvényesítette. 

 
 
 
 

9. A szerződés időbeli hatálya és megszűnése 
 
1. Felek jelen szerződés határozott időre a teljesítésig kötik azzal, hogy a jelen szerződés 

szerinti folyamatos szolgáltatás biztosítására az Eladó 2017.12.01. 06.00 CET – 
2018.12.01. 06.00 CET időszakra köteles. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendes felmondással nem mondható 
fel. 

3. Gesztor jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 



 

 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

c) Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó 
tulajdonosi szerkezetét Gesztor számára megismerhetővé teszi és a 143. § 
(3) bekezdése szerinti ügyletekről Gesztort haladéktalanul értesíti. 

 
4. Gesztor a szerződést felmondhatja ha: 

a)  feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely 
esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b)  Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió 
jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés 
történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem 
semmis. 

 
5. A Szerződés azonnali hatályú felmondással azonnali hatállyal megszüntethető, ha valamely 

fél (súlyos) szerződésszegést követ el, különösen, ha jelen szerződés vagy jogszabály így 
rendelkezik.  

6. Jelen szerződés megszűnik, ha valamennyi egyedi szerződés megszűnik, ill. akkor is ha a 
szerződés teljesedésbe megy 

 
 
10. Adatvédelem, kapcsolattartás, egyéb rendelkezések 
 
1. A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat.  
2. Felek megállapodnak abban, hogy különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden 

egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan 
információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek 
(bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít. 

3. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, 
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő 
megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult 
a szükséges intézkedéseket megtette. 

4. A Felek titoktartási kötelezettsége a tudomásukra jutott üzleti titokra és bizalmas 
információkra, így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra is kiterjed.  

5. A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés 
teljesítésére használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt 
egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha 
ezt érvényes és hatályos jogszabály alapján kötelező vagy valamely bíróság vagy más 
hatóság, államigazgatási szerv elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják 
egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése 
mellett. 

6. A Felek kötelesek a hatóság (bíróság) figyelmét felhívni az ilyen információk megfelelő 
kezelésére. Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak, ami már 
közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja, amelyik annak 
közismertségére hivatkozik. 

7. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások 
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen 
szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését 



 

 

ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való 
hivatkozással nem tagadható meg. 

8. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Eladó köteles 
minden segítséget Gesztor részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az 
ellenőrzés hatékonysága és Gesztor kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Gesztor köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 
a) Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Eladó 
olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés 
leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő 
fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 
 

b) Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 
beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a 
szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Eladó szerződő fél 
olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 
lehetetlenülését okozta. 
 

c) Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok 
átadása miatt a Gesztorral szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az 
esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna 
valósnak, kivéve ha ezzel a Gesztornak az adatok átadásának pillanatában 
tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-
értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az 
a Gesztornak felróhatóan következett be). 

 
10. A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a Szerződés megszűnése után is hatályban 

maradnak. 
11. Felek megállapodnak, hogy a fenti titokvédelmi rendelkezések nem terjednek ki mindazon 

adatokra ill. iratokra, mely vonatkozásában jogszabály a fentiektől ellentétesen 
rendelkezik. 

12. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a 
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

13. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 
igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés 
(e-mail) és a fax formáját is) 

14. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az 
alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: 

 
 
Gesztor megnevezése: 
Kapcsolattartó neve:  
Kapcsolattartó elérhetőségei:  
Kapcsolattartó jognyilatkozat-tételi jogának esetleges korlátozása: 
 
Eladó részéről: 
Név, beosztás:  
Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 
Jognyilatkozat korlátozása: 
Név, beosztás: …........................................................ 



 

 

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 
Jognyilatkozat korlátozása: 
 

15. Jelen szerződést érintő összes jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó kizárólag írásban – 
az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon – teheti meg érvényesen. Elektronikus 
levél ill. fax esetén az átvétel igazolását megfelelően alkalmazni kell (visszaigazolás 
kérése, ill. faxjelentés). 

16. Amennyiben a szerződés a jognyilatkozat megtételére határidőt nem tűz, akkor a 
jognyilatkozatot annak okának felmerüléséről (jognyilatkozatot tevő tudomására jutásától) 
számított 3 munkanapon belül kell megtenni, kivéve ha annak jellegéből rövidebb 
határidő nem derül ki. 

17. Minden, a másik félnek benyújtandó jelen szerződés tárgyát érintő dokumentumot a jelen 
szerződésben meghatározott kapcsolattartó címére kell megküldeni. A küldeményt faxon, 
elektronikus levélben illetőleg postai küldeményként keresztül feladott jognyilatkozat 
esetén a megérkezést követő első munkanapon, személyes átadás esetén azonnal 
kézbesítettnek kell tekinteni. 

18. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott 
helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére. 
Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná, ill. 
lehetetlenné tenné, felek kötelesek a másik felet erről – illetve a hiba megszűnéséről – 
haladéktalanul rövid úton értesíteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is 
megtehető azzal, hogy az akadályoztatási nyilatkozat telefonon történő megtételének 
igazolása a nyilatkozattevőt terheli. 

19. Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi szerződések vonatkozásában Vác Város 
Önkormányzata – külön meghatalmazás nélkül is – a Felhasználók képviselőjének 
minősül.  

20. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő Felek 
kijelentik, hogy egyikük sem tanúsíthat olyan magatartást, amely a szerződéssel 
ellentétes lenne, vagy a másik fél jogos érdekeit sértené. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
dokumentumok kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit 
maradéktalanul betartják. 

21. Felek megállapodnak abban, hogy minden tevékenységüknél a másik fél érdekeit 
messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, 
amely a másik félnek akár vagyoni, akár nem vagyoni kárt okozna. 

22. Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra jutott 
minden értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen szerződés teljesítését 
akadályozza, vagy befolyásolja. 

23. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatálya alatt – a fentieken túl is –
szorosan együttműködnek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen 
szerződésben kitűzött célok megvalósuljanak. 

24. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens 
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a 
szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

25. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés és az Eladó által használt 
bármely ÁSZF vagy hasonló jogi jellegű okirat között eltérés lenne, akkor jelen szerződés 
rendelkezése az irányadó. 

26. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az 
irányadóak. 



 

 

27. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

28. Felek a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Gesztor székhelye szerinti 
Járásbíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

29. A külföldi adóilletőségű Eladó – a szerződés aláírását követő … naptári napon belül súlyos 
szerződésszegés terhe mellett - köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

30. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.  
 
 
 
 
 
…………….., 2017. ……………………………. 
 

 
  



 

 

4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
1. számú melléklet 

 
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 

VONATKOZÁSÁBAN 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet) + Bmelléklet Ajánlati táblázat (külön excel 
fájl) 

 

Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában (4/A. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról (4/B. sz. melléklet)  

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (5. sz. melléklet).  

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  

Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. 

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (5. sz. melléklet).  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – a Kbt. 65. § (7) bekezdés 
szerinti esetben (adott esetben) 

 

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot 
aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája. 

 



 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva (11. sz. melléklet) 

 

Közös ajánlattevői megállapodás – a Kbt. 35. § szerinti esetben  

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról (9. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (10. sz. melléklet)  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 
ESETBEN) 

 

Az ajánlat papír alapú példányáról készített 2 db elektronikus példány 
(CD/DVD/pendrive) 

 

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
  



 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ 
IRATOK VONATKOZÁSÁBAN  

 

 Oldalszám 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a 
gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. 

Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (6/A. sz. melléklet - 
6/D. sz. melléklet).   

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA  

SZ1.A földgázkereskedelmi engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energia 
és Közműszabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi, nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében 
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy 
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három 
évben befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára (földgáz 
szállítása) vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) 
bekezdésében meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott 
tartalom szerint igazolva. 

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági 
feltétel teljesülésének ki kell derülnie. (7. sz. melléklet) 

 



 

 

2.1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
(önálló ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevő 
Név: 
Székhely: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
 
2. Ajánlatkérő: Vác Város Önkormányzata 

 
3. Ajánlattétel tárgya: „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 
2017-2018. gázévre vonatkozóan” 
 
4. Ajánlat: 

Nettó ajánlati ár (HUF) 
nettó ………....,- HUF/GJ, azaz 
nettó  ………………..…HUF/GJ1 

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsájtott „B Melléklet 2017” táblázatban 

kiadódó PG értéke. 



 

 

2.2. számú melléklet 
FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 
 
1. Ajánlattevői konzorcium 
Név: 
Székhely: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail:  
Tagok adatai (név, székhely): 
 
Tagok adatai (név, székhely): 
 
2. Ajánlatkérő: Vác Város Önkormányzata 

 
3. Ajánlattétel tárgya: „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 
2017-2018. gázévre vonatkozóan” 
 
4. Ajánlat: 

Nettó ajánlati ár (HUF)  nettó ……..,- HUF/GJ, azaz nettó  
………………..…HUF/GJ2 

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsájtott „B Melléklet 2016” táblázatban 

kiadódó PG értéke. 



 

 

3. sz. melléklet 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT3 

A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Vác Város 
Önkormányzata mint Ajánlatkérő általa „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata 
részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás 
kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

I. 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 
általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig 
fenntartjuk. 
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük. 

II. 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk  

� a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
……………………………………vállalkozásnak4 minősül /  

� nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény hatálya alá5. 

III. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat 
papír alapú példányával mindenben megegyezik. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                            
3Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 

4 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
5 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 



 

 

  



 

 

4/A. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN6 
 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), Vác Város Önkormányzata 
által „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre 
vonatkozóan”tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom: 

 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem vesz 
igénybe a fenti kizáró okok hatálya aláeső az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezetet/szervezeteket. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

  

                                            
6Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 



 

 

4/B. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról7 
 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Vác Város 
Önkormányzata mint Ajánlatkérő általa „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata 
részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során 
az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról. 

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján8, hogy a közbeszerzéstárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel a következő alvállalkozókat veszem igénybe:  
 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. 
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe:  

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog kötni 

  

  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
  
                                            
7Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 

8Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  

 



 

 

5. számú melléklet 

IRÁNYMUTATÁS AZ  
EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 KITÖLTÉSÉRE 
 

 
KIZÁRÓ OKOK (EEKD III. RÉSZ) 
(321/2015 Korm. rendelet II. fejezet) 
 

4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon 
igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat 
tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki. 

Magyarázat: 
62. § (1) a) 
aa) Bűnszervezetben való részvétel; 
ab) korrupció; 
ac) csalás; 
ad) Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény; 
ae) Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása; 
af) Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái 
 
A fentiekben felsorolt bűncselekmények valamelyikét elkövette és a bűncselekmény 

elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bíróági ítéletben megállapodást nyert úgy az „A” szakaszt 
kitölteni szükséges értelemszerűen, a nemleges válasz esetén is a „Nem” rublikát jelölni. 

 
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági 

szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg 
 
A  Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont szerinti bűncselekményt követett el és a 

bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapodást nyert úgy 
az „D” szakaszt kitölteni szükséges értelemszerűen, adott esetben, a nemleges válasz esetén is 
a „Nem” rublikát jelölni. 

 
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő 
kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményekről is nyilatkozik 

 
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének 

„B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, 
vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját 
kötelező feltüntetni, 

 
A „B” Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 

megszegésével kapcsolatos okok értelemszerű kitöltése szükséges, igen válasz esetén is az 
„igen” rublikát jelölni, nemleges válasz esetén minden oda vonatkozó részt is adott esetben. 

 
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a 

formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik 
 
Magyarázat: 



 

 

62. § (1) c) pont - végelszámolás, csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban - a 
„C” szakasz 3. cella a) b) pontja; 

62. § (1) d) pont - tevékenységét felfüggesztették - a „C” szakasz 3. cella f) pontja 
vonatkozik rá, így mindkét esetben értelemszerűen kitölteni szükséges. 

62. § (1) h) pont - hamis adat szolgáltatás - a „C” szakasz 10. cella a)-b) ponja; 
62. § (1) i) pont - adott eljárásban hamis adat szolgáltatás – a „C” szakasz 10. cella c pontja; 
62. § (1) j pont - jogtalan befolyásolás – a „C” szakasz 10. cella d) pontja vonatkozik rá, így 

mindhárom esetben értelemszerűen kitölteni szükséges. 
62. § (1) m összeférhetetlenséggel kapcsolatban – a „C” szakasz 7-8. cellákat szükséges 

kitölteni értelemszerűen 
 
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a 

formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, 
Magyarázat: 
62. § (1) e) pont - gazdasági illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekmény 3 
éven belül; 
62. § (1) f) pont - nem vehet részt közbeszerzési eljárásban vagy bírósági ítélet korlátozza az 
eltiltás ideje alatt; 
62. § (1) g) pont - KDB határozata alapján jogerősen eltiltásra került; 
62. § (1) k) pont - adóilletőség, tényleges tulajdonos; 
62. § (1) l) pont - jogszerű foglalkoztatás; 
62. § (1) p) pont – előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel 
62. § (1) q) pont - súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési 

   eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt 
   rendelkezéseket 

 
A fentiekben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatban a „D” szakaszt kell kitölteni 

értelemszerűen adott esetben. 
 
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” 

szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő 
bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági 
Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. 

 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a „C” szakasz 6. cellát kell kitölteni, 

nemleges válasz esetén is a „Nem” rublikát jelölni. 
 
Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) 
bekezdésében említett személyekre is vonatkozik. 

 
 
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL (EEKD IV. RÉSZ) 

 

Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és a műszaki, szakmai alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: 
Kiválasztási szempontok α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS 
JELZÉS részttölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem 
szükséges. 

Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az 
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részérő is 



 

 

az EEKD-t úgy, hogy az adott szervezet részéről benyújtott EEKD IV. részben 
meghatározottak részletes kitöltésre kerülnek, az alábbiak alapján: 

321/2015 Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján – referencia – IV. 
rész „C” szakasz 1b. pont 
 

Amennyiben igénybe vesz ajánlattevő, akkor a kapacitást nyújtó szervezet részéről 
benyújtott EEKD-ban foglalt nyilatkozatnak a műszaki-technikai alkalmasságra 
vonatkozóan tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: 

♦ Az M1 alkalmassági feltétel vonatkozásában: a teljesítés ideje (év-hónap-nap 
pontossággal megadva), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a 
szolgáltatás tárgya, mennyisége (m3) vagy az ellenszolgáltatás összege (nettó 
forintban), a saját teljesítés aránya %-ban, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; 

 

 

 



 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA 

 

I. RÉSZ: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERVRE VAGY A 
KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ 
automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást9 
használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény10 hivatkozási 
adatai: 
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [157], dátum [2017/08/18], [11] oldal,  
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [2][0][1][7]/S [1][5][7]–
[3][2][5][1][7][9] 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az 
információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a 
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel 
hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett 
elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell 
kitöltenie. 

A beszerző azonosítása11 Válasz: 

Név:  Vác Város Önkormányzata 
2600 Vác, Március 15. tér 11. 

 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

                                            
9 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a 

közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 
10 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy 

Szerződésről szóló hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, 
Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 

11 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük 
feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 



 

 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése12: 

Földgáz beszerzése Vác Város 
Önkormányzata részére a 2017-2018. 
gázévre vonatkozóan 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)13: 

[  - ] 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes 
egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

 

II. RÉSZ: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott 
esetben: 

Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító 
szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító 
szám feltüntetését, adott esetben, ha 
szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek14: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás15? 

[] Igen [] Nem 

                                            
12 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
13 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
14 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
15 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 

124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. 



 

 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott16:A 
gazdasági szereplő védett műhely, 
szociális vállalkozás17 vagy védett 
munkahely-teremtési programok 
keretében fogja teljesíteni a szerződést? 
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
százalékos aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az 
érintett munkavállalók a fogyatékossággal 
élő vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalók mely kategóriájába vagy 
kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e 
az elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és 
amennyiben releváns, e rész C. 
szakaszát, adott esetben töltse ki az 
V. részt, valamint mindenképpen 
töltse ki és írja alá a VI. részt. 

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, 
kérjük, tüntesse fel: 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 

                                                                                                                                      
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 

és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 

éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt 

foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagyéves mérlegfőösszege 
nem haladja meg a 43 millió eurót. 

16 Lásd a szerződésről szóló hirdetményIII.1.5. pontját. 
17 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 



 

 

alapul, és adott esetben a hivatalos 
jegyzékben elért minősítést18: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG 
akkor töltse ki a hiányzó információt 
a IV. rész A., B., C. vagy D. 
szakaszában az esettől függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy 
közbeszerzési dokumentumok ezt 
előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni 
a társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt 
az információt, amely lehetővé teszi az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül 
beszerezze azt bármely tagország 
díjmentesen hozzáférhető nemzeti 
adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?19 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, 
specifikus feladatokért felelős, ...): 

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők 
a közbeszerzési eljárásban együtt részt 
vevő csoport tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

                                            
18 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
19 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 



 

 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek) a feltüntetése, amelyekre a 
gazdasági szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  
a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a 
képviseletre vonatkozó információkat (a 
képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az 
alábbi V. részben feltüntetett 
kritériumoknak és szabályoknak való 
megfelelés során a gazdasági szereplő 
igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. 
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által 
aláírva. 



 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a 
gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is20. 

 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A 
GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba 
adni harmadik félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész 
A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett 
alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve. 

 

III. RÉSZ: KIZÁRÁSI OKOK 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel21; 

2. Korrupció22; 

3. Csalás23; 
                                            
20 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
21 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 

2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
22 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 

egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható 
korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató 
ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 



 

 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó 
bűncselekmény24; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása25; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái26 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 
foglalt okokat végrehajtó nemzeti 
rendelkezések szerinti 
büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 
kapcsolatos okok: 

Válasz: 

 

Jogerősen elítélték-e agazdasági 
szereplőt vagy a gazdasági szereplő 
igazgató, vezető vagy felügyelő 
testületének tagját, illetve az e testületek 
képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a 
fent felsorolt okok valamelyikéért olyan 
ítéletben, amelyet nem több, mint öt 
évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 
közvetlenül meghatározott kizárás 
időtartama továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]27 

Amennyiben igen, kérjük,28 adja meg a 
következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az 
ítélet okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ] 
 
 
 

b) [……] 
 

c) A kizárási időszak hossza [……] és az 
érintett pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
                                                                                                                                      
23 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 

48. o.) 
24 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. 

o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke 
szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 

25 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. 
cikkében meghatározottak szerint. 

26 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

27 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
28 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



 

 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó 
hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]29 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát30 (Öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket31: 

[……] 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
megfizetése tekintetében, mind a 
székhelye szerinti országban, mind 
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamában, ha ez eltér a székhely 
szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 
 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a 
következő információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés 
megállapításának módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási 
határozat: 

– Ez a határozat jogerős és 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] 
Nem 

– [] Igen [] Nem 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] Nem 

– [……] 
                                            
29 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
30 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
31 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell 

e megtett intézkedések megfelelőségét. 



 

 

végrehajtható? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 
határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 
közvetlenül rendelkezik, a kizárási 
időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az 
esedékes adókat, társadalombiztosítási 
járulékokat és az esetleges kamatokat 
és bírságokat megfizette, vagy ezek 
megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] 
Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: 
[……] 

 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási 
járulékok befizetésére vonatkozó 
dokumentáció elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai):32 

[……][……][……] 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK33 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a 
következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény 
vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például 
a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” 
fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
munkajog terén34? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok 
ellenére igazolják megbízhatóságát 
(Öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

                                            
32 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
33 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
34 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 



 

 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c)Hitelezőkkel csődegyezséget 
kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás következtében 
bármely hasonló helyzetben van35, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság 
kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 
nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági 
intézkedéseket figyelembe véve a 
szerződés teljesítésére36. 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést37? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
[……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Kötött-e a gazdasági szereplőa verseny 
torzítását célzómegállapodást más 

[] Igen [] Nem 
 
 

                                            
35 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
36 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a 

gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a 
gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 

37 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
meghatározásait. 



 

 

gazdasági szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről38 a 
közbeszerzési eljárásban való 
részvételéből fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy 
valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás 
tanácsadást az ajánlatkérő szervnek 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, 
vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi 
szerződés vagy korábbi koncessziós 
szerződés lejárat előtti 
megszüntetését vagy az említett 
korábbi szerződéshez kapcsolódó 
kártérítési követelést vagy egyéb hasonló 
szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 

a)A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 
nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

[] Igen [] Nem 

                                            
38 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 



 

 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő 
iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, 
vagy olyan bizalmas információkat 
megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket 
biztosítanának számára a közbeszerzési 
eljárásban, vagy gondatlanságból olyan 
félrevezető információkat szolgáltatni, 
amelyek érdemben befolyásolhatják a 
kizárásra, a kiválasztásra vagy az 
odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI 

OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, 
amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok 
meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
megkívánt dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 

[……][……][……]39 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási 
okok fennállnak, tett-e a gazdasági 
szereplő öntisztázó intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket 
az intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……] 

 

IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

A kiválasztási szempontokat illetően (αszakasz vagy e rész A–D szakaszai), a 
gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 



 

 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben 
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, 
hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. részα szakaszának kitöltésére 
anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont 
teljesítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólagabban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység 
végzésére 

Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye 
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai 
vagy cégnyilvántartásába40: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[…] 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e 
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő 
letelepedési helye szerinti országban az 
adott szolgáltatást nyújthassa? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 

 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben 
áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

                                                                                                                                      
39 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
40 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes 

esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 



 

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnekkizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú pénzügyi évben a következő: 

Vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagoséves 
árbevétele a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú 
évben a következő41 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett 
üzleti területre vonatkozóan, a 
vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott módon az előírt pénzügyi 
évek tekintetében a következő: 

Vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagoséves 
árbevétele a területen és a 
vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
előírt számú évben a következő42: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 

[……] 

                                            
41 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
42 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 



 

 

rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a 
gazdasági szereplő létrejöttének dátumát 
vagy azt az időpontot, amikor megkezdte 
üzleti tevékenységét: 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott pénzügyi mutatók43 
tekintetében a gazdasági szereplő 
kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 
tényleges értéke(i) a következő(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y44 aránya 
- és az érték): 

[……], [……]45 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő46: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük,adja meg a következő 
információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

6) Az esetlegesegyéb gazdasági vagy 
pénzügyi követelményektekintetében, 
amelyeket a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatároztak, a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
esetlegesen meghatározott vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

[……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a 

                                            
43 Pl. az eszközök és a források aránya. 
44 Pl. az eszközök és a források aránya. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

 



 

 

közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések 
esetében: 

A referencia-időszak folyamán a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú 
munkákból a következőket végezte: 

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán47 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon 
belül a következő főbb szállításokat 
végezte, vagy a következő főbb 
szolgáltatásokat nyújtotta48: A lista 
elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 
összegeket, a dátumokat és a közületi 
vagy magánmegrendelőket49: 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket50 veheti igénybe, 
különös tekintettel a minőség-
ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 
szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

[……] 
 
 
[……] 

                                            
47 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi 

tapasztalatot. 

48M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé 
számított 36 hónapban teljesített összesen legalább nettó 500.000 m3 értékesített földgáz szállításából származó 
referenciamunkával. 
49 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 

magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
50 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő 

vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában 
meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 



 

 

szerződések esetében a gazdasági 
szereplő a következő szakembereket vagy 
műszaki szervezeteket veheti igénybe a 
munka elvégzéséhez: 

3) A gazdasági szereplő a minőség 
biztosítása érdekében a következő 
műszaki hátteret veszi igénybe, 
valamint tanulmányi és kutatási 
létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszereket tudja alkalmazni a 
szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek 
vagy teljesítendő szolgáltatások, 
vagy – rendkívüli esetben – 
különleges célra szolgáló termékek 
vagy szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi 
termelési vagy műszaki 
kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló 
tanulmányi és kutatási eszközökre 
és minőségellenőrzési 
intézkedéseirevonatkozó 
vizsgálatok51 elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket 
tudja alkalmazni a szerződés teljesítése 
során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő éves átlagos Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: 
                                            
51 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye 

szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 



 

 

statisztikai állományi-létszáma és 
vezetői létszáma az utolsó három évre 
vonatkozóan a következő volt: 

[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Év, vezetői létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések 
vagy műszaki felszerelések fognak a 
gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 
szerződés teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés 
következő részére (azaz százalékára) 
nézve kíván esetleg harmadik féllel 
szerződést kötni52: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó 
mintákat, leírásokat vagy fényképeket, 
amelyeket nem kell hitelességi 
tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja 
bocsátani az előírt hitelességi 
igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 
a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként 
elismert hivatalos minőségellenőrző 
intézetek vagy hivatalok által kiállított 
bizonyítványokat, amelyek műszaki 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói 

szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy 
mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész 
C. szakaszát. 



 

 

leírásokra vagy szabványokra való 
egyértelmű hivatkozással igazolják a 
termékek megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[…] 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI 

SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnekkizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi 
vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési 
szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított 
igazolást, amely tanúsítja, hogy a 
gazdasági szereplő egyes meghatározott 
minőségbiztosítási szabványoknak 
megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők 
számára biztosított hozzáférésére 
vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, valamint azt, hogy milyen 
egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a minőségbiztosítási 
rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 

 
 
 
 
[……] [……] 

 
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított 
igazolást, amely tanúsítja, hogy a 
gazdasági szereplő az előírt 

[] Igen [] Nem 

 
 
 



 

 

környezetvédelmi vezetési 
rendszereknek vagy szabványoknak 
megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 
ennek okát, valamint azt, hogy milyen 
egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók 
rendelkezésre a környezetvédelmi 
vezetési rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[……] [……] 

 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……] 

 

V. RÉSZ: AZ ALKALMASNAK MINŐSÍTETT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK SZÁMÁNAK 
CSÖKKENTÉSE 

A gazdasági szereplőnekkizárólagabban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az 
ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre 
jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, 
amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 
típusára) vonatkozó követelmények,ha vannak ilyenek, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 
dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs 
partnerség esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak 
vagy szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, 
tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a 

[….] 
 
 
[] Igen [] Nem54 

 
 
 

                                            
54 Kérjük, szükség szerint ismételje. 



 

 

gazdasági szereplő rendelkezik-e a 
megkívánt dokumentumokkal: 

 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll53, kérjük, hogy 
mindegyikre nézveadja meg a 
következő információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): [……][……][……]55 

 

VI. RÉSZ: ZÁRÓ NYILATKOZAT 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti 
II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak. 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre 
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz56, vagy 

b) Legkésőbb 2018. október 18-án57 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv 
vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési 
dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás 
azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

  
                                            
53 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
55 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
56 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást. 

57 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 



 

 

6/A. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a Vác Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő általa „Földgáz 
beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 
vonatkozásában: 

I. 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet58 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy59 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról60: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________61 

vagy 

- nyilatkozom, hogy a nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs 

II. 

A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan 
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik. 

                                            
58 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
59 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
60 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerinttényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 

vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott 
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § 

(4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 
már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 

61 Szükség esetén bővíthető! 



 

 

vagy 

B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan 
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:  

cégnév: 

székhely: 

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt 
kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

  



 

 

6/B. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt nem állás 
vonatkozásában62 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a Vác Város Önkormányzata mint Ajánlatkérő általa „Földgáz 
beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 
vonatkozásában: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt 
alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:  

 

Kbt. 62. § (2) bekezdés: 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet 
hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 
elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel 
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének 
tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
  
                                            
62A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 



 

 

6/C. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt nem állás 
vonatkozásában63 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott64 képviselője a Vác Város 
Önkormányzata mint Ajánlatkérő általa„Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata 
részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan”tárgyban indított közbeszerzési eljárás során 
az alábbiak szerint nyilatkozom a kizáró okok hatálya alatt nem állás vonatkozásában. 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt 
alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő amennyiben:  

• tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették [Kbt. 62. § (1) 
bekezdés d) pont] 

•  tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001.évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta [Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont]65 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

  
                                            
63A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
64 Kérjük aláhúzással jelölni! 
64 

 



 

 

6/D. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt nem állás 
vonatkozásában66 

 

- természetes személy ajánlattevő esetén, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján -  
 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott67 képviselője a Vác Város 
Önkormányzata mint Ajánlatkérő általa „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata 
részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,  
 
hogy személyemmel mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) 
és e) pontjaiban foglalt kizáró okok. 
  
                                            
66A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
67 Kérjük aláhúzással jelölni! 
 



 

 

7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 év referenciáiról 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. 
(székhely:………………………………………) ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a(z) Vác Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő általa „Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata 
részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során 
ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a felhívás feladásától visszafelé 
számított 3 évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat teljesítette: 

Szerződést 
kötő másik 

fél 

(neve, 
elérhetős

égei) 

Teljesítés 
ideje (év, 
hónap, nap 

pontossággal
) 

 

Szerződés 
tárgya, 

megnevezése, 
ismertetése, 

olyan 
részletességgel, 

hogy 
megállapítható 
legyen belőle az 

M1. 
alkalmassági 

követelménynek 
való megfelelés 

Saját teljesítés 
aránya %-ban 

Szerződött 
mennyiség m3-

ben  

A teljesítés az 
előírásoknak és 
a szerződésnek 

megfelelően 
történt? 

(igen/nem) 

      

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

 



 

 

8. számú melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS 
 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 
meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: 
__________; lakcím: ______________________________), hogy a(z) Vác Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő általa„Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata 
részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával 
lássa el. 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
 



 

 

9. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 

 
Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Vác 
Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Földgáz beszerzése Vác Város 
Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének 
vonatkozásában: 
 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) 
bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. 
 
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - által 
kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről 
szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 _____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása 
  



 

 

10. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat  

dokumentáció letöltéséről 

 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a Földgáz beszerzése Vác 
Város Önkormányzata részére a 2017-2018. gázévre vonatkozóan” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 
I. 3. pontjának foglaltakat tudomásul vettem és a közbeszerzési dokumentumok teljes 
terjedelmükben történő letöltését és kézhezvételét ezúton igazolom.  

Cég neve:  

Kapcsolattartó neve:  

E-mail cím:  

Fax szám:  

Cég adószáma:  

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

5. KÖTET 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
I. Alkalmazott rövidítések és jelölések: 
 

− PG = Földgáz nettó egységára [HUF/GJ] egységben. 
 

− PN= Földgáz molekula ára [HUF/GJ] egységben. 
 

− RHD = Rendszerhasználati díjak összefoglaló neve RHD=KD+FD, ahol   
 

− KD = Fix rendszerhasználati díj vagy kapacitásdíj (HUF/m3/h/év) 
 
− KDei = az i-edik fogyasztóhely kapacitásdíj egységára (HUF/m3/h/év) 
 
− KDe = Fix rendszerhasználati díj egységára az egyes fogyasztóhelyekre számított Fix 

rendszerhasználati díj súlyozott átlaga KDe=∑(KDeixhi)/∑hi [HUF/m3/h/év], egységben. 
 

− FD = Forgalommal arányos díj [HUF/GJ] egységben. 
 
− FDei = az i-edik fogyasztóhely forgalmi díj egységára [HUF/GJ] egységben. 
 
− FDe = forgalommal arányos rendszerhasználati díj súlyozott 

egységára:FDe=∑(FDeixqi)/∑qi  [HUF/GJ]egységben. 
 

− qi = Az egyes fogyasztóhelyek éves korrigált gázfogyasztása [GJ/év] egységben. 
 

− hi = Az egyes fogyasztóhelyeken lekötött kapacitás, vagyis órás csúcs lekötés [m3/h] 
egységben  

 
− RFé = Referencia fűtőérték 34,5MJ/Nm3 (a [Nm3] egységben megadott fogyasztási 

adatok [MJ]-ra illetve [GJ]-ra történő átszámítására használatos érték.) 
 
 
II. Földgáz egységára (PG) [nettó HUF/GJ] 
 
A földgáz egységára PGtartalmazza a molekulaárat PN, és a rendszerhasználati díjat RHD. 
 
Az RHD két elemből tevődik össze, a forgalommal arányosrendszerhasználati, vagyis forgalmi 
díjból „FDe” [HUF/GJ]egységben, valamint a fix rendszerhasználati, vagyis kapacitás díjból 
„KDe” [HUF/Nm3/h/év]-ben. A kapacitás díj az elbírálhatóság érdekében [HUF/GJ] egységre 
kerül átszámításra az alábbi képlet szerint: 
 
 

Kapacitásdíj [HUF/GJ]= (KDe*∑hi)/( ∑qi*RFé) 
   
 
A bírálat során a földgáz számított egységára az ajánlat szerinti PG[HUF/GJ] az egységre 
számított molekula ár PNés a [HUF/GJ] egységre átszámított rendszerhasználati díj RHD 
összegeként kerül meghatározásra. 
 
Az Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítése során a közebszerzési dokumentumok „B 
melléklet Ajánlati táblázat”-ot töltik ki,az alábbi adatok megadásával:  



 

 

− Az egyes fogyasztási helyekre megajánlott kapacitás díj (KDei) [HUF/GJ] (M9-M28 
cellák) 

− Az egyes fogyasztási helyekre megajánlott forgalmi díj (FDei) [HUF/Nm3/h] (N9-N28 
cellák) 

− A valamennyi fogyasztási helyre megadott egységes földgáz molekula ár (PN) [HUF/GJ] 
(E35 cella) 

− Ajánlattevő neve, kitöltés dátuma stb.   
 
Az értékelő táblázat sárgával jelzett celláiba kell a megfelelő adatokat beírni és a táblázat 
automatikusan kiszámítja a földgáz egységárát (PG) [HUF/GJ]egységben, ami az ajánlat 
értékelése során az elbírálás tárgyát képezi majd. 
 
Ajánlattevők ajánlatukhoz csatolják mind a fix rendszerhasználati, vagy kapacitás 
díj (KDei), mind a forgalommal arányos rendszerhasználati díj, vagy forgalmi díj 
(FDei) , valamint a földgáz (molekula) díj (PN) és (PG) gázdíj számításának 
levezetését, számadatokkal kitöltött képletek bemutatásával, a fentiekben 
megadott számítási mód alapján. 
 
 
III. Napi adatszolgáltatás (nominálás) 
 
Ajánlattevő biztosítja az Ajánlatkérő részére, hogy a >20m3/h feletti névleges gázmérővel 
rendelkező(de a 100 m3/h meg nem haladó) fogyasztási helyek tekintetében nincs napi 
adatszolgáltatási kötelezettsége. 
 
 
IV. Havi elfogyasztandó mennyiségek 
 
Ajánlattevőnem írhat elő havi szinten kötelezetően elfogyasztandó mennyiségeket. Ezzel 
kapcsolatban minimálisan és maximálisan elfogyasztandó tolerancia sávokat nem írhat elő, és 
ezzel kapcsolatban nem is pótdíjazhat. 
 
 
V. Éves elfogyasztandó mennyiségek 
 
2017.12.01., 06:00 CET – 2018.12.01., 06:00 CET időszakra összesen 288.933 gnm3 a 
dokumentáció „-B melléklet 2017” nevű táblázat „A melléklet 2017-2018” fülén található 
bontásban 
Mindösszesen 13 db. 20-100 m3/h közötti névleges mérő(k) 524 m3/h összteljesítményű 
felhasználási hely, összesen: 433.400 gnm3 szállítandó mennyiséggel. 
 
Ajánlatkérő 288.933 gnm3 földgáz vételre vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a 
lehetőséget összesen a 433.400 gnm3 földgáz vételére az eljárásban résztvevő intézmények 
által összesítetten, a szerződés teljes időtartama alatt. 

 A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 ºC és 101.325 kPa 
referencia körülményeken kell értelmezni m3 -ben. [gnm3] 
 
11. Az alul-, és túlfogyasztás és jogkövetkezményei 

 
A szerződéses időszak során ténylegesen átvett földgáz mennyiséget (SZtény) az összes 
Felhasználó valamennyi fogyasztási helyére összevontan kell meghatározni a szerződés 
megszűnésének napjával. 
 
Pótdíj mértéke alulfogyasztás esetén. 



 

 

           Alulfogyasztásként definiálják a felek azt az esetet, amikor a szerződéses időszakban  
           ténylegesen a fentiek szerint számítottan átvett földgáz mennyiség kisebb, mint a 
           kötelezően átvételre szerződött éves mennyiség (SZtény<288.933  gnm³/év). 
 

a. Pótdíj alapja az át nem vett földgáz mennyiség, ennek megállapításánál a 
Felhasználói fogyasztási helyeken a szerződéses időszak alatt elfogyasztott 
összesített mennyiséget kell figyelembe venni. 

 
b. Pótdíj mértéke az Eladó által összevontan a Felhasználói fogyasztási helyekre 

megajánlott, a szerződéses időszakra érvényes összevont földgáz (molekula) 
díjának 25%-a az át nem vett földgáz GJ egységben kifejezett 
mennyiségével. 

 
Pótdíj mértéke túlfogyasztás esetén: 
          Túlvételezés az, amikor a szerződéses időszakban ténylegesen átvett földgáz mennyiség 

nagyobb, mint a kötelezően átvételre szerződött éves maximális mennyiség 
(SZtény>433.400 gnm³/év). 

 
a. Pótdíj alapja a túlfogyasztott földgáz mennyiség. Ennek megállapításánál a 

fogyasztási helyeken a szerződéses időszak alatt a Felhasználói fogyasztási 
helyeken az elfogyasztott összesített mennyiséget kell figyelembe venni. 

 
b. Pótdíj mértéke az Ajánlatadó által összevontan a fogyasztási helyekre 

megajánlott, a szerződéses időszakra érvényes összevont földgáz (molekula) 
díjának 25%-a szorozva a túlfogyasztással érintett földgáz GJ egységben 
kifejezett mennyiségével.  

 
• Eladó amennyiben szükséges, akkor 34,5MJ/gnm³fűtőértéket alkalmazza átszámítások 

során. 
 
 
Önálló mellékletek: 
 

A-B. melléklet 2017:  
• A melléklet Vác Város Önkormányzatának és intézményeinek releváns adatai 
• B melléklet Ajánlati táblázat 

C. melléklet 2017: Korlátozás besorolás 
 


