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Ajánlati/részvételi felhívás - KÉ-8024/2017

 

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név: 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK15777

Postai cím: 
Pozsonyi út 56.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

 

Hivatalos név: 
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK24877

Postai cím: 
Illatos út 23.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1097

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Gálfi Béla Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK02547
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Postai cím: 
Martinovics utca 13
Város: 
Budakalász

NUTS-kód: 
HU102

Postai irányítószám: 
2011

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Északdunántúli Vízmű Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK02211

Postai cím: 
Sárberek út 100.
Város: 
Tatabánya

NUTS-kód: 
HU212

Postai irányítószám: 
2800

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK01805

Postai cím: 
Kodály Zoltán út 3.
Város: 
Vác

NUTS-kód: 
HU102

Postai irányítószám: 
2600

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK17915

Postai cím: 
Kossuth L. utca 5
Város: 
Szolnok

NUTS-kód: 
HU322

Postai irányítószám: 
5000

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
OMSZI Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK15631

Postai cím: 
Elnök utca 1.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1089

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Hollóházi Porcelángyár Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK20516

Postai cím: 
Károlyi utca 11
Város: 
Hollóháza

NUTS-kód: 
HU311

Postai irányítószám: 
3999

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK01930

Postai cím: 
Tanácsház utca 7.
Város: 
Siófok

NUTS-kód: 
HU232

Postai irányítószám: 
8600

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK19569

Postai cím: 
Esztergár u. 19.
Város: 
Pécs

NUTS-kód: 
HU231

Postai irányítószám: 
7633

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK19566

Postai cím: 
Csalogány u. 30-32.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1015

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK21686

Postai cím: 
Nagysándor József út 24
Város: 
Szolnok

NUTS-kód: 
HU322

Postai irányítószám: 
5000

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK02171

Postai cím: 
Tardonai út út 1.
Város: 
Kazincbarcika

NUTS-kód: 
HU311

Postai irányítószám: 
3700

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK15950

Postai cím: 
Laky Adolf utca 41-49.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1145

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK21681

Postai cím: 
Körmendi utca 92.
Város: 
Szombathely

NUTS-kód: 
HU222

Postai irányítószám: 
9700

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK08487

Postai cím: 
Üllői út 131.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1091

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK10920

Postai cím: 
Csömöri út 50-60.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1147

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK18069

Postai cím: 
Rákóczi út 21.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1088

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK18575

Postai cím: 
Füredi utca 180
Város: 
Kaposvár

NUTS-kód: 
HU232

Postai irányítószám: 
7400

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK18141

Postai cím: 
Fuvar utca 1.
Város: 
Kecskemét

NUTS-kód: 
HU331

Postai irányítószám: 
6000

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt

Nemzeti azonosítószám: 
AK19400

Postai cím: 
Róna utca 174
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1145

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK16296

Postai cím: 
Dózsa György út 48
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1076

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK20352

Postai cím: 
József Attila utca 70.
Város: 
Miskolc

NUTS-kód: 
HU311

Postai irányítószám: 
3527

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400
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E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Grand Tokaj Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK19567

Postai cím: 
Petőfi Sándor út 36-40.
Város: 
Tolcsva

NUTS-kód: 
HU311

Postai irányítószám: 
3934

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK16429

Postai cím: 
Albertirsai út 2-4.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1101

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK22590

Postai cím: 
Albertirsai út 2-4.
Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: 
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BudapestHU101 1101 HU
Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK20945

Postai cím: 
Csaba utca 19.
Város: 
Tatabánya

NUTS-kód: 
HU212

Postai irányítószám: 
2800

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK21685

Postai cím: 
Közép fasor fasor 1-3.
Város: 
Szeged

NUTS-kód: 
HU333

Postai irányítószám: 
6726

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
TLA KFT.

Nemzeti azonosítószám: 
AK19534
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Postai cím: 
Angyalföldi út 5/b
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1134

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
ÓNTE Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK16487

Postai cím: 
Szobor kert 68.
Város: 
Ópusztaszer

NUTS-kód: 
HU333

Postai irányítószám: 
6767

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK05702

Postai cím: 
Munkás tér 2.
Város: 
Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep

NUTS-kód: 
HU213

Postai irányítószám: 
8184

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
Monostori Erőd Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK05199

Postai cím: 
Duna-part part 1.
Város: 
Komárom

NUTS-kód: 
HU212

Postai irányítószám: 
2900

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
ÉKKO Építőipari, Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK22178

Postai cím: 
Vámospércsi út 84
Város: 
Debrecen

NUTS-kód: 
HU321

Postai irányítószám: 
4034

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK16588

Postai cím: 
Czinege János utca 1.
Város: 
Hortobágy

NUTS-kód: 
HU321

Postai irányítószám: 
4071

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
NIPÜF Béta Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK24827

Postai cím: 
Király utca 16
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1061

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
NHSZ Zöldfok Zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK22591

Postai cím: 
Bajcsy-Zs. u. utca 220.
Város: 
Siófok

NUTS-kód: 
HU232

Postai irányítószám: 
8600

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
NHSZ Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Nemzeti
azonosítószám: 
AK23206

Postai cím: 
Károlyi Mihály utca 15
Város: 
Heves

NUTS-kód: 
HU312

Postai irányítószám: 
3360

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFi Zrt.)

Nemzeti azonosítószám: 
AK20731

Postai cím: 
Bajza utca 52.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1062

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft

Nemzeti azonosítószám: 
AK15705

Postai cím: 
Kondorfa utca 1
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1116

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
General Service Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK20497

Postai cím: 
Nagysándor József út 24
Város: 
Szolnok

NUTS-kód: 
HU322

Postai irányítószám: 
5000

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
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Hivatalos név: 
NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt

Nemzeti azonosítószám: 
AK23231

Postai cím: 
Erdész utca E.
Város: 
Tatabánya

NUTS-kód: 
HU212

Postai irányítószám: 
2800

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
Szegedi SZEFO zrt.

Nemzeti azonosítószám: 
AK15826

Postai cím: 
Tavasz utca 2.
Város: 
Szeged

NUTS-kód: 
HU333

Postai irányítószám: 
6724

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

 

Hivatalos név: 
FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosítószám: 
AK24102

Postai cím: 
Ipar utca 2
Város: 
Kecskemét

NUTS-kód: 
HU331

Postai irányítószám: 
6000

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
gaztender2017@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[x] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
http://utsz.hu/projektek/projekt_f7cyeu/index.html (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név: 
Szterényi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 
Fő utca 14-18. A épület VII. emelet
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1011

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
dr. Rácz Katalin

Telefon: 
+36 12240073

E-mail: 
katalin.racz@szterenyi.com

Fax: 
+36 12240074

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[ ] elektronikusan: (URL)

( ) a fent említett címre

(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám:
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Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: 
Fő utca 14-18. A épület VII. emelet
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1011

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
dr. Rácz Katalin

Telefon: 
+36 12240073

E-mail: 
katalin.racz@szterenyi.com

Fax: 
+36 12240074

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők.
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális
vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Földgázkereskedő kiválasztása MNV Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:
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 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy09123000-7   

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Földgáz adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérő részére a magyar földgáz hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2017.10.01. 06:00 órától
2018.10.01. 06.00 óráig tartó időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.
(„Földgázkereskedő kiválasztása MNV”).

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll (x) igen ( ) nem

Ajánlatok (x) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

 

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Földgázkereskedő kiválasztása MNV Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy09123000-7   

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az ajánlatkérő(k) 2017.10.01. 06:00 óra - 2018.10.01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozó
földgázszükségletét biztosító földgázenergia megvásárlása 190 798,64 GJ (Minimum Szerződött Mennyiség) + 95 399,32 GJ
opció mennyiségben. Az ajánlatkérő gázköbméterenként 34 MJ fajlagos fűtőértékkel számol. 
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[ ] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám:21

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: 2017/10/01 (nn/hh/éééé) / Befejezés: 2018/10/01 (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók (x) igen ( ) nem

Opciók ismertetése: Az ajánlatkérők a Kbt.141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzítik az alábbiakat: Az Ajánlatkérők,
mint Felhasználók a szerződés teljesítési időtartama alatt egyoldalúan jogosultak opciós jogot gyakorolni a szerződéses
feltételekben rögzítettek szerint, a Minimum Szerződött Mennyiség felett további 95 399,32 GJ vonatkozásában. Az egyoldalú
opciós jog gyakorlásával a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége keletkezik a nem opciós mennyiségre vonatkozó
feltételek és ellenérték mellett. Az opciós mennyiséget összevontan kell számítani függetlenül attól, hogy az egyes Felhasználók
milyen arányban élnek ezen jogukkal.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk



2021. 09. 29. 13:40 Nyomtatás

mnvzrt.hu/print/felso_menu/palyazatok/uzleti/palyazatkozbeszerzes/ajanlati_felhivas_KE_8024_2017.html 20/28

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen, az ajánlatkérő a becsült
értéket jelen felhívásban nem kívánja megadni.

 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Földgázkereskedő kiválasztása MNV Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy09123000-7   

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az ajánlatkérő(k) 2017.10.01. 06:00 óra - 2018.10.01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozó
földgázszükségletét biztosító földgázenergia megvásárlása 554 905,58 GJ (Minimum Szerződött Mennyiség) +277 452,79 GJ
opció mennyiségben. Az ajánlatkérő gázköbméterenként 34 MJ fajlagos fűtőértékkel számol. 
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[ ] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám:21

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: 2017/10/01 (nn/hh/éééé) / Befejezés: 2018/10/01 (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók (x) igen ( ) nem

Opciók ismertetése: Az ajánlatkérők a Kbt.141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzítik az alábbiakat: Az Ajánlatkérők,
mint Felhasználók a szerződés teljesítési időtartama alatt egyoldalúan jogosultak opciós jogot gyakorolni a szerződéses
feltételekben rögzítettek szerint, a Minimum Szerződött Mennyiség felett további 277 452,79 GJ vonatkozásában. Az egyoldalú
opciós jog gyakorlásával a nyertes ajánlattevőnek teljesítési kötelezettsége keletkezik a nem opciós mennyiségre vonatkozó
feltételek és ellenérték mellett. Az opciós mennyiséget összevontan kell számítani függetlenül attól, hogy az egyes Felhasználók
milyen arányban élnek ezen jogukkal.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen, az ajánlatkérő a becsült
értéket jelen felhívásban nem kívánja megadni.

 

 

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: Valamennyi rész vonatkozásában: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
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akivel szemben valamely - a jelen felhívásban meghatározott - kizáró ok az eljárás során következik be. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az
ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a
Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt.188. § (5)
bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 16. § szakasza szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az
ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. 

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevő, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás TED adatbázisba történő feladásának napjánál. 
SZ.1. Valamennyi rész vonatkozásában: Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, hogy mivel a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység, ezért ajánlattevőnek földgáz-kereskedelmi engedéllyel kell rendelkeznie. Igazolása: előzetesen az ajánlattevőnek az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozata alapján. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a
gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felkért ajánlattevő esetében az engedély meglétét
az ajánlatkérő a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Amennyiben az engedély ott nem
fellelhető, az engedély másolatának benyújtása szükséges. 
Kbt.65.§(7),(9)bek és 67.§(3)bek is irányadók

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által az
alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők
egyszerű nyilatkozatát. 

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: 

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás TED
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adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző hat évben (72 hónapban) teljesített legjelentősebb földgáz
szállításainak (értékesítéseinek) ismertetését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (1a) bek b) pont szerint az ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az
alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni 
A referenciaigazolás(ok)ból, illetve a referencianyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági feltétel
teljesülésének. A referenciaigazolás(ok)nak, illetve a referencianyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell legalább: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését 
- a (rész)teljesítés kezdő és befejező napját év, hónap, nap pontossággal 
- a szállítás tárgyát az alkalmasság megítéléséhez szükséges pontossággal 
- a szállított (értékesített) földgázenergia mennyiségét úgy, hogy abból a szállított (értékesített) földgázenergia GJ-ban kifejezett
mennyisége megállapítható legyen 
- részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként
teljesített szerződés alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy a referenciaigazolás(ok)ból,
illetve referencianyilatkozat(ok)ból a szállítás tárgyának a referenciát bemutató gazdasági szereplő által teljesített mennyiségének
is ki kell derülnie, ugyanis az ajánlatkérő csak és kizárólag a szállításnak az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre
eső mennyiségét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során. 

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
projekttársaság időközben megszűnt. 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerinti igazolási módra.  

Az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek a Kbt.65.§ (7), (9) bekezdésében és 67.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint is
megfelelhet, az ott előírt adatok megadása, iratok, dokumentumok benyújtása mellett. Az ajánlatkérő az alkalmasság körében utal
továbbá a Kbt.65.§ (6) és (11) bekezdéseire is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M.1. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító
felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző összesen hat évben (72 hónapban) rendelkezik
összesen a(z) 
1.részteljesítésben: 
minimum 140.000 GJ mennyiségben földgázenergia szállítására (értékesítésére) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával 

2. részteljesítésben: 
minimum 400.000 GJ mennyiségben földgázenergia szállítására (értékesítésére) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával 

Az egyes referenciakövetelmények több szerződésből származó referencia bemutatásával is teljesíthetők, ugyanaz a referencia
több rész esetében is felhasználható.  

Amennyiben valamely ajánlattevő a közbeszerzés mindkét részére ajánlatot nyújt be, akkor - a mindkét rész vonatkozásában
történő alkalmassá minősítéshez - elegendő a nagyobb mennyiségű földgázenergia szállítására (értékesítésére) vonatkozó
követelményt teljesíteni. 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző hat év (72 hónap)
alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciakövetelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Valamennyi rész esetében 

Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tárgyhavonkénti elszámolás alapján
kiállított számlák szerint, 30 napos fizetési határidővel. 

A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleget nem
fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF vagy Ft ). 

A Szerződött Mennyiség és az ajánlati ár (nettó HUF/1GJ) alapján számolt szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
öt százalékának megfelelő összegű teljesítési biztosíték a szerződés hatálybalépésekor, mely a Kbt.134.§ (6) bekezdés a) pontjában
rögzített módok valamelyikén biztosítandó.  

Hibás teljesítési kötbér alulszállítás esetén a kötbéralap 50%-ának mértékében.  
A részletes feltételek a szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére
irányuló információ

[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[x] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről: az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést a közbeszerzés valamennyi része esetében
az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár) vonatkozásában bonyolítja le. 
Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2017/07/17 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2017/07/17 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. "A"
épület VII. emelet

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt.68.§ (3) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő,
az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek. A Kbt.68.§(4) és (6) bek. is irányadók.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű (x) igen ( ) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 2018. június

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[x] A fizetés elektronikus úton történik

 

VI.3) További információk: 2

1.A Kbt.39.§ (1) bekezdés szerinti hozzáférés adatai: http://utsz.hu/projektek/projekt_f7cyeu/index.html 
Kérjük, az elérést/letöltést követően a gazdasági szereplők adataikat/elérhetőségüket a Szterényi Ügyvédi Iroda I.3 pontban
szereplő elérhetőségére megküldeni, az eljárás során keletkező valamennyi további dokumentum közvetlen megküldhetősége
érdekében. 
2. Az ajánlathoz csatolandóak az ajánlatban aláíró személyek aláírási jogosultságát igazoló dokumentumok az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint. 
3. A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás. 
4. A Kbt. 68.§ (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja az ajánlatok papír alapon történő benyújtását. Az ajánlatot egy
papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat elektronikus másolati példánya is benyújtandó a dokumentációban részletezettek szerint.
Az ajánlat csak magyarul nyújtható be. 
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5. Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (4), (5), (6) [nemleges esetben is
nyilatkozni kell], 67.§ (4), Kbt.134.§ (5), és - adott esetben -a Kbt.65.§(7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, okiratokat,
dokumentumokat. 
6. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a
minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest. 
7. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (közös
ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
8. Az ajánlatok a jelen felhívás közzétételének időpontjától munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10.00 óra és 15.00 óra között,
pénteken 10.00 óra és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be.
Cím: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18., A épület VII. emelet  
9. Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek. 
10. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. 
11. Az ajánlatkérő az értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. 
12. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap időtartalom a Kbt.81.§ (11)
bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő. 
13. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:  
Név:Kollmann Örs László 
Lajstromszám:00273 
14. Az ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:  
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:  
Riadó u. 5.
Város:   
Budapest

Postai irányítószám:  
1026

Ország:  
HU

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:  
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:  
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail: Telefon:
Internetcím (URL): Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:  
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:  
Riadó u. 5.
Város:   
Budapest

Postai irányítószám:  
1026

Ország:  
HU

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:  
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:  
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


