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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260659-2021:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Földgáz
2021/S 099-260659

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15518008243
Postai cím: Üllői út 400.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ronyecz Róbert
E-mail: jegyzo@bp18.hu 
Telefon:  +36 12961310
Fax:  +36 12970799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.bp18.hu

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15730088213
Postai cím: Baross Gábor utca 2/A.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Anita
E-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu 
Telefon:  +36 706409756
Fax:  +36 23310135
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://biatorbagy.hu
A felhasználói oldal címe: https://biatorbagy.hu

I.1) Név és címek
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Hivatalos név: Budapest Főv. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszetimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék
Nemzeti azonosító szám: 16924341243
Postai cím: Kondor Béla stny 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Pálma
E-mail: pinter.palma@gesz.bp18.hu 
Telefon:  +36 12961405
Fax:  +36 12913221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bolcsi18.hu/
A felhasználói oldal címe: https://bolcsi18.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített 
Óvoda
Nemzeti azonosító szám: 16924059243
Postai cím: Kondor Béla sétány 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Pálma
E-mail: pinter.palma@gesz.bp18.hu 
Telefon:  +36 12961405
Fax:  +36 12908263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bp18.hu/intezmenyek/ovodak
A felhasználói oldal címe: https://www.bp18.hu/intezmenyek/ovodak

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei
Nemzeti azonosító szám: 15518194243
Postai cím: Kondor Béla sétány 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Pálma
E-mail: pinter.palma@gesz.bp18.hu 
Telefon:  +36 12961405
Fax:  +36 12916564
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kult18.hu/
A felhasználói oldal címe: http://kult18.hu/

I.1) Név és címek
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Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733768218
Postai cím: Széchenyi utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó András László
E-mail: szabo.andras@buk.hu 
Telefon:  +36 94358006
Fax:  +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.buk.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.buk.hu/

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
Nemzeti azonosító szám: 15490531243
Postai cím: Kamaraerdei út 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth László
E-mail: muszak@kamerdo.hu 
Telefon:  +36 302778756
Fax:  +36 13095890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kamerdo.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.kamerdo.hu

I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosító szám: 12238051243
Postai cím: Üllői út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Bernadett
E-mail: toth.bernadett@varosgazda18.hu 
Telefon:  +36 12970799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.varosgazda18.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.varosgazda18.hu

I.1) Név és címek
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Hivatalos név: Sarkad Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15725163204
Postai cím: Kossuth Lajos utca 27.
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővári Arnold
E-mail: kovari.arnold@sarkad.hu 
Telefon:  +36 66585718
Fax:  +36 12970799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sarkad.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sarkad.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517142021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000517142021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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 energia közbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000517142021

II.1.2) Fő CPV-kód
09123000 Földgáz

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgázenergia adásvétele Ajánlatkérő részére 2021.10.1. 06:00 óra - 2023.10.1. 06:00 óra közötti időszakra 
vonatkozóan.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2

25/05/2021 S99
https://ted.europa.eu/TED

4 / 12

mailto:kovari.arnold@sarkad.hu
http://www.sarkad.hu
http://www.sarkad.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517142021/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517142021/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517142021/reszletek


HL/S S99
25/05/2021
260659-2021-HU

5 / 12

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
20m3/h feletti beszerzés
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU12 Pest
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:
2051 Biatorbágy, 1188 Budapest, 1181 Budapest, 1185 Budapest, 1182 Budapest, 1186 Budapest, 1188 
Budapest, 1181 Budapest, 5720 Sarkad, 1112 Budapest, 9737 Bük

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgázenergia adásvétele Ajánlatkérő részére 2021.10.1. 06:00 óra - 2023.10.1. 06:00 óra közötti időszakra 

vonatkozóan. Vezetékes földgáz szerződött mennyisége: 2 813 219 m3+ 30 % azaz 29 679 456 kWh + 30 % 

Lekötött kapacitás: 1308 m3/h azaz 13 799 kWh/h. Szerződéses időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi 
tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi tolerancia nincs. A fogyasztási helyek adatait 
tartalmazó, KD részét képező .xlsx melléklet tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a várható fogyasztásról. 
Szolgáltatónak rendelkeznie kell a MEKH által kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó 
engedéllyel. Kbt. 141. § (4) a) esetei (amelyek alapján a szerződés a fogyasztási helyek vonatkozásában 
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható): Amennyiben a szerződéses időszakban - az AK-
nál bekövetkező szervezeti változás okán - a fogyasztási helyek számában változás áll be, Szolgáltató 
vállalja, hogy az új fogyasztói helyeken is biztosít vezetékes földgázt. A szerződés időtartama alatt az egyes 
fogyasztási helyeken a mérőteljesítmény(ek) változása esetében a tolerancia sáv figyelembevételével. A fentiek 
szerinti szerződésmódosítás nem érinti a földgáz szerződésben rögzített teljes mennyiségét és árát. A napi 
átlagfűtőérték értékének ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±5 %-os sávjánál, kivéve a gázátadó 
állomáson fellépő nem normál üzemmenet, illetve a megfelelő időben előre jelzett karbantartási munka vagy 
a vis maior esetét. A földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű gázcsoportra 
vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Felhasználónak. Nominálást a 
Felhasználó helyett Szolgáltató végzi. A nominálási eltérésekből adódó nominálási pótdíj és kiegyensúlyozási 
díj Szolgáltatót terheli. Rövidítések:Gazdasági szereplő: GSZ;Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: 
AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet: R.; 424/ 2017.(XII.19.)Korm.rendelet: 
EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; 2008. évi XL. törvény: FG tv.; felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: 
KD; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer:EKR; 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal:MEKH. Gázdíj:GD = Pfix (HUF/MWh) Rendszerhasználati 
forgalmi díj: B (HUF/MWh) Rendszerhasználati kapacitás díj:K - az éves kapacitásdíj fix részének egységára, 
a szerződéskötés időpontjában (HUF/kWh/h/év) A fogyasztási hely szerződéses időszakra lekötött legnagyobb 
órai teljesítménye vagy a gázmérő(k) névleges összteljesítménye: KL (kWh/h) Éves kapacitásdíj: KD = KL*K 
(HUF/év)

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

25/05/2021 S99
https://ted.europa.eu/TED

5 / 12



HL/S S99
25/05/2021
260659-2021-HU

6 / 12

Kezdés: 01/10/2021
Befejezés: 01/10/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Vezetékes földgáz szerződött mennyisége: 2 813 219 m3+ 30 % azaz 29 679 456 kWh + 30 %. Szerződéses 
időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi 
tolerancia nincs.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
20m3/h alatti beszerzés
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:
9737 Bük, 1185 Budapest, 1888 Budapest, 1182 Budapest, 1188 Budapest, 1183 Budapest, 1189 Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgázenergia adásvétele Ajánlatkérő részére 2021.10.1. 06:00 óra - 2023.10.1. 06:00 óra közötti időszakra 

vonatkozóan. Vezetékes földgáz szerződött mennyisége: 347 358 m3+ 30 % azaz 3 669 905 kWh + 30 % 

Lekötött kapacitás: 166 m3/h, azaz 1751 kWh/h. Szerződéses időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi 
tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi tolerancia nincs. A fogyasztási helyek adatait 
tartalmazó, KD részét képező .xlsx melléklet tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a várható fogyasztásról. 
Szolgáltatónak rendelkeznie kell a MEKH által kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó 
engedéllyel. Kbt. 141. § (4) a) esetei (amelyek alapján a szerződés a fogyasztási helyek vonatkozásában 
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható): Amennyiben a szerződéses időszakban - az AK-
nál bekövetkező szervezeti változás okán - a fogyasztási helyek számában változás áll be, Szolgáltató 
vállalja, hogy az új fogyasztói helyeken is biztosít vezetékes földgázt. A szerződés időtartama alatt az egyes 
fogyasztási helyeken a mérőteljesítmény (ek) változása esetében a tolerancia sáv figyelembevételével. A 
fentiek szerinti szerződésmódosítás nem érinti a földgáz szerződésben rögzített teljes mennyiségét és árát. 
A napi átlagfűtőérték értékének ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±5 %-os sávjánál, kivéve 
a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenet, illetve a megfelelő időben előre jelzett karbantartási 
munka vagy a vis maior esetét. A földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű 
gázcsoportra vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Felhasználónak. 
Nominálást a Felhasználó helyett Szolgáltató végzi. A nominálási eltérésekből adódó nominálási pótdíj és 
kiegyensúlyozási díj Szolgáltatót terheli. Rövidítések:Gazdasági szereplő: GSZ;Alkalmasság igazolásában 
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résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet: R.; 424/ 
2017.(XII.19.) Korm.rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; 2008. évi XL. törvény: FG tv.; felhívás: AF; 
Közbeszerzési dokumentumok: KD; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer:EKR; Magyar Energetikai és Közmű[1]szabályozási Hivatal:MEKH. Gázdíj:GD = Pfix 
(HUF/MWh) Rendszerhasználati kapacitás díj:K - rendszerhasználati díjak kapacitás lekötéséért fizetendő 
kapacitásdíj, a szerződéskötés időpontjában (HUF/kWh/h/év) A fogyasztási hely szerződéses időszakra lekötött 
legnagyobb órai teljesítménye vagy a gázmérő(k) névleges összteljesítménye: KL (kWh/h) Éves kapacitásdíj: 
KD = KL*K (HUF/év)

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: 01/10/2021
Befejezés: 01/10/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

347 358 m3+ 30 % azaz 3 669 905 kWh + 30 %. Szerződéses időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi 
tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi tolerancia nincs.

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:

25/05/2021 S99
https://ted.europa.eu/TED

7 / 12



HL/S S99
25/05/2021
260659-2021-HU

8 / 12

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró 
okok fennállnak,
— Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, 
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az előző pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be,
— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, 
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,
— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok 
hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is),
— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, 
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta 
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,
— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az 
ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá 
(figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával 
teljesíthető,
— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság 
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a 
Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,
— Az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplőnek (Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet) nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban vonatkozásában változásbejegyzési 
eljárás,
— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat 
tartalma valós,
— Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. 
§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2018 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A műszaki-szakmai alkalmassági előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
(EEKD) benyújtásával történik. Ajánlatkérő 321/2015. Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az 
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egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan, az alkalmassági 
követelmények tekintetében nem kell az EEKD IV. részét kitölteni.
M1) Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjában és 
(1a) pontjában, igazolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb 
szállításait. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat 
veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő 
másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége [a teljesítés időtartama a teljesítés kezdő, illetve záró dátumának 
pontos (év/hónap/nap) megjelölésével, a mennyiség meghatározása amelyből az alkalmassági feltételnek 
való megfelelés egyértelműen kiolvasható, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e.Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1)
1. ajánlati rész tekintetében: Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem mutat be az AF feladásától visszafelé 
számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, vezetékes földgáz szállítására vonatkozó referenciát, 

melynek során legalább 1 000 000 m3 mennyiségű vezetékes földgáz szállítása történt.
2. ajánlati rész tekintetében: Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem mutat be az AF feladásától visszafelé 
számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, vezetékes földgáz szállítására vonatkozó referenciát, 

melynek során legalább 100 000 m3 mennyiségű vezetékes földgáz szállítása történt.
Amennyiben az ajánlattevő mind a kettő részre tesz ajánlatot, akkor elegendő a nagyobb mennyiség igazolása.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1 – 20m3/h feletti beszerzés:
A fizetési feltételeket kérlek pontosítsd a kettő rész következtében, amely összhangban van a szerződésekben 
foglaltakkal:
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem ír elő.
Felhasználó fizetési kötelezettségét – a Ptk.6:130.§(1)–(2)-vel összhangban – a számla kézhezvételének napját 
követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Szolgáltató bankszámlájára. Szolgáltató elszámolási időszakonként 
1-1 db (1 db kapacitásdíjat tartalmazó, 1 db gázdíjat és forgalmi díjat tartalmazó), az egységár alapján a 
20-100 m3/h, valamint 100 m3/h kapacitás feletti kapacitás lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében 
az időszakos fogyasztásnak megfelelő összegű, részszámlákat, majd elszámoló számlát köteles kiállítani 
a szerződés időtartama alatt. A Szerződés megszűnésekor az elosztói engedélyes által az elszámoláshoz 
alapul vett gázmérőkön végzett leolvasások adatainak rendelkezésre állása esetén elszámoló számla kiállítása 
történik.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bekezdése, 
valamint a 2017. évi CL. törvény.

2 – 20m3/h alatti beszerzés
A fizetési feltételeket kérlek pontosítsd a kettő rész következtében, amely összhangban van a szerződésekben 
foglaltakkal:
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem ír elő.
Felhasználó fizetési kötelezettségét – a Ptk.6:130.§(1)–(2)-vel összhangban – a számla kézhezvételének 
napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Szolgáltató bankszámlájára. Szolgáltató elszámolási 
időszakonként 1-1 db (1 db kapacitásdíjat tartalmazó és 1 db gázdíjat), az egységár alapján a 20 m3/h 
alatti kapacitás lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében az időszakos fogyasztásnak megfelelő 
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összegű, részszámlákat, majd elszámoló számlát köteles kiállítani a szerződés időtartama alatt. A Szerződés 
megszűnésekor az elosztói engedélyes által az elszámoláshoz alapul vett gázmérőkön végzett leolvasások 
adatainak rendelkezésre állása esetén elszámoló számla kiállítása történik.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bekezdése, 
valamint a 2017. évi CL. törvény.

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.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/06/2021
Helyi idő: 12:00

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 időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/06/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő 
kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
2. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz 
árfolyamához.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő írásbeli képviseletére 
jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás mintáját, vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az 
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írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, 
a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett 
nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan.
5. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
6. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, 
vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az 
elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése 
alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel, mellyel kapcsolatosan nyilatkozni szükséges (adott 
esetben).
8. A nem magyar forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB 
által, az eljárást indító felhívás feladásának napján közzétett deviza árfolyamok képezik. Az ajánlatban szereplő, 
nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt (AT) 
terheli.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett AT által aláírt 
megállapodást is,
A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § 
(2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy 
a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben az egyes közös 
AT-k képviseletében eljárhat.)
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az EKR Rendelet kötelezően előír.
12. Mindennemű, az AK és az AT közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, 
az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé 
irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált 
elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
13. Faksz: Szijártó Attila Balázs. Lajstromszám: 00243
14. Az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama 30 napot jelent.
15. AK tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
17. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az FG tv.114.§(1)e) alapján a földgáz-kereskedelem 
engedélyköteles tevékenység. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéshez rendelkeznie kell a MEKH által 
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kiadott, érvényes földgáz kereskedelmi engedéllyel melyet, Ajánlatkérő a MEKH honlapján ellenőrizni fog, 
amely a szerződéskötés feltétele.
20. Ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert a közbeszerzés 
tárgya a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi 
és műszaki követelményeknek megfelelő áru, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott 
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
21. Ajánlathoz ajánlati részenként csatolni kell a kalkulációs táblát, melynek elmaradása az ajánlat 
érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
20/05/2021
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