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Árubeszerzések  2145682016
A felhasználói interfész nyelve sikeresen meg lett változtatva 'magyar' nyelvre.

25/06/2016
I.II.III.IV.VI.
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  Árubeszerzések  Ajánlati felhívás  Nyílt eljárás
MagyarországVác: Földgáz
2016/S 121214568
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Vác Város Önkormányzata
AK08014
Március 15. tér 11.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit
Telefon: +36 27513410
Email: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27513410
NUTSkód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
I.1) Név és címek
Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft.
AK10317
Bán Márton utca 3.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit
Telefon: +36 27513410
Email: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27513410
NUTSkód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
I.1) Név és címek
Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK15676
Köztársaság út 34.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2145682016:TEXT:HU:HTML&tabId=1

1/10

2016. 06. 27.

Árubeszerzések  2145682016  TED Tenders Electronic Daily

I.1)

I.1)

I.1)

I.2)
I.3)

Telefon: +36 27513410
Email: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27513410
NUTSkód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
Név és címek
Madách Imre Művelődési Központ
AK16908
dr. Csányi László körút 63.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit
Telefon: +36 27513410
Email: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27513410
NUTSkód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
Név és címek
Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja
AK08013
Burgundia utca 9–11.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit
Telefon: +36 27513410
Email: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27513410
NUTSkód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
Név és címek
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
AK00134
Sziréna köz 7.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Grmela Judit
Telefon: +36 27513410
Email: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27513410
NUTSkód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
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díjmentesen elérhető a következő címen:
http://www.vacholding.hu/cegunkrol/dokumentumok/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉszKer Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 17888931
Email: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTSkód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
ÉszKer Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 17888931
Email: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTSkód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vac.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vac.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Földgáz beszerzése Vác Város Önkormányzata részére a 2016–2017. gázévre
vonatkozóan.
II.1.2) Fő CPVkód
09123000
II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.10.2016., 6:00 CET – 1.10.2017., 6:00 CET időszakra összesen 504 960 gnm³
földgáz szállítása a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező „A melléklet
2016” nevű excel fájl, „2016_2017” fülén található bontásban.
Mindösszesen 20 db 20–100 m³/h közötti névleges mérő(k) 886 m3/h
összteljesítményű felhasználási hely, összesen: 504 960 gnm3 szállítandó
mennyiséggel.
Ajánlatkérő 504 960 gnm³ földgáz vételre vállal kötelezettséget, de fenntartja a
lehetőséget összesen 706 943 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 m³ben (gnm³).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2145682016:TEXT:HU:HTML&tabId=1
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPVkód(ok)
09123000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTSkód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:
Vác (a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező „A Melléklet 2016”
elnevezésű fájlban feltüntetett fogyasztási helyeken).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.10.2016., 6:00 CET – 1.10.2017., 6:00 CET időszakra összesen 504 960 gnm³
földgáz szállítása a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező „A melléklet
2016” nevű excel fájl, „2016_2017” fülén található bontásban.
Mindösszesen 20 db 20–100 m³/h közötti névleges mérő(k) 886 m3/h
összteljesítményű felhasználási hely, összesen: 504 960 gnm³ szállítandó
mennyiséggel.
Ajánlatkérő 504 960 gnm³ földgáz vételre vállal kötelezettséget, de fenntartja a
lehetőséget összesen 706 943 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 m³ben (gnm³).
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Kezdés: 01/10/2016
Befejezés: 01/10/2017
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő 504 960 gnm³ földgáz vételre vállal kötelezettséget, de fenntartja a
lehetőséget összesen 706 943 gnm³ földgáz, azaz további 201 983 gnm³ földgáz
vételére az eljárásban résztvevő intézmények által összesítetten, a szerződés
teljes időtartama alatt.
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai
tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2145682016:TEXT:HU:HTML&tabId=1
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1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 62. § (1)–
(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. §a alapján.
Igazolás:
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá;
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő
által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a rendelet III. Fejezetének
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá;
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek;
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az
igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi;
— a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra
vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás
feladásának napjánál;
— a gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott EEKDban található
információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban
foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat (321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés).
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a
földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja
alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység, emiatt
ajánlattevőnek földgázkereskedelemi engedéllyel kell rendelkeznie.
Igazolása: ajánlattevő előzetesen az EEKD foglalt nyilatkozata alapján. A Kbt. 69.
§ (4) bekezdése alapján felkért ajánlattevő esetében az 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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben nem vagy az
esetleges hiánypótlást követően sem megfelelően nyújtja be a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint felhívott ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem állását szolgáló
alátámasztó iratokat vagy az EEKDban foglalt nyilatkozata ellenére nem szerepel
ajánlattevő a Magyar Energetikai Hivatal nyilvántartásában, akkor ajánlatkérő a
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok
hatályát fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is
megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2145682016:TEXT:HU:HTML&tabId=1
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Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónap jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti földgáz szállításából
származó referenciáit 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell
tartalmaznia:
— a teljesítés ideje (évhónapnap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési
dátum megadásával),
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— szerződés tárgya, megnevezése,
— a szerződött mennyiség m³,
— saját teljesítés arányát %ban,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően története.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II.
Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és a műszaki, szakmai alkalmassági
követelményeknek való megfelelésről az EEKDban elegendő, ha csak a IV. rész:
Kiválasztási szempontok a: az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt
tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által
a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az
igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M1) a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevő a műszaki és szakmai
alkalmasság alátámasztására a közbeszerzési dokumentumok 6. sz. melléklet
szerinti, az előző három év referenciáról szóló nyilatkozatát vagy a másik
szerződő féltől származó referenciaigazolást köteles benyújtania (a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. §ában meghatározottak alapján).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja
az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített összesen legalább 500 000 m³ értékesített földgáz
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2145682016:TEXT:HU:HTML&tabId=1
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szállításából származó referenciamunkával.
Ajánlattevő az M1 alkalmassági feltételt legfeljebb 2 db szerződésből igazolhatja.
Ajánlatkérő csak azt a szerződést fogadja el az előírt időtartamon belül
teljesítettnek, melynek kezdési és befejezési időpontja is az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három éven belül esik. Ennek megfelelően kérjük
az igazolásban tüntessék fel a szerződés teljesítésének kezdő és befejező napját.
Amennyiben a bemutatni kívánt referencia osztható, úgy az M1. alkalmassági
követelmény tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész
kezdési és befejezési időpontja esik a vizsgált időszakra (ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben
értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1.
alkalmassági követelmény keretében előírt egyéb feltételeknek is.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül
teljesítettnek, melyek kezdési és befejezési dátuma is a felhívás feladásától
visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben nem vagy az
esetleges hiánypótlást követően sem megfelelően nyújtja be a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint felhívott ajánlattevő az alkalmasság alátámasztását szolgáló
referenciaigazolás(oka)t vagy referencianyilatkozatot, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés i) pont szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok hatályát
fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra
kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér bruttó 200 000 HUF/nap.
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért az nyertes ajánlattevő
felelős (Ptk. 6:186. §) meghiúsul köteles a szerződéses érték 20 %nak megfelelő
összeget megfizetni.
2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.ban meghatározott (6:155. §)
mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos
információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/07/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére
történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók:
Magyar
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 26/08/2016
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/07/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
ÉSZKER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az
ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek
jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2017. június.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
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.
3. Rész ajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a teljes földgáz mennyiség
együttes megrendeléséből származó gazdasági előnyt (a hatékony és felelős
gazdálkodás elvét figyelembe véve), kedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja
érvényesíteni tárgyi beszerzési igények összevont versenyeztetésével, ezért a
részajánlattétel lehetőségét kizárja, illetve ajánlatkérő a fogyasztási volumenből
eredő portfólióhatást is így kívánja érvényesíteni.
4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés
szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
5. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a
kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az EEKDban foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
6. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték
nyújtását.
7. Az ajánlat benyújtás módjának és formai előírásainak részletes szabályozását a
közbeszerzési dokumentumok 2. Kötet 5. pontja tartalmazza.
8. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
9. Vác Város Önkormányzata más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.
Többi ajánlatkérő adatai:
— Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft., 2600 Vác, Bán Márton utca 3.,
— Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft., 2600 Vác, Köztársaság út 34.,
— Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László körút 63.,
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— Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja, 2600 Vác Burgundia utca
9–11.,
— Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala, 2600 Vác, Sziréna köz 7.
11. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb
ár, tekintettel arra, hogy a 76. § (5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára a
földgáz az olyan áru, amely csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az ajánlattétel az ajánlati ár megadásával
történik ami a minden telephelyre egységes molekulaár valamint a súlyozott RHD
díjak összege. Az ajánlati árat nettó értékben (HUF/GJ) szükséges meghatározni,
amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (energia adót,
MSZKSZ díjat) és az ÁFAt. Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix
forintos molekuladíjat, a forgalomfüggetlen rendszerhasználati díjat, valamint a
forgalmi díjat. A megajánlást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetében
meghatározottak szerint kell megtenni.
12. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az általa szállítandó földgáz megfelel az MSZ 1648:2000 sz. szabvány
előírásainak.
13. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok
letöltésének visszaigazolása. További információ: közbeszerzési dokumentumok
2. kötet 4. pont.
14. Ajánlattevő az ajánlat részeként köteles benyújtani a kitöltött, a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott „B Melléklet 2016”
elnevezésű táblázatát papír alapú és Excel formátumban is.
15. Ajánlattevők ajánlatukhoz csatolják mind a fix rendszerhasználati, vagy
kapacitás díj (KD), mind a forgalommal arányos rendszerhasználati díj, vagy
forgalmi díj (FD), valamint a földgáz (molekula) díj (PN) és (PG) gázdíj
számításának levezetést, számadatokkal kitöltött képletek.
16. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem kíván alkalmazni árlejtést.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
Email: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
Email: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2016
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