19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar
Postai cím: Váci

Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

út 144 -150.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

Hivatalos
név: Nemzeti
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661

azonosítószám:

Postai cím:
Váci út 144-150.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai
1138

Kapcsolattartó
Megyes-Abonyi Ágnes

irányítószám: Ország:
HU
személy: Telefon:
+36 30/723-9125

E-mail:
kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax:
+36 13547045

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

www.magyarfoldgaztarolo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: Egészségvédelmi-

és munkabiztonsági szolgáltatás 3 éves időtartamban

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. működési területén a szerződéskötéstől
számított 3 éves időtartamra egészségvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatási tevékenység

komplex ellátására.
Becsült érték Áfa nélkül: 60.000.000, HUF
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül
meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [36 ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)

Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti
gáztárolók és hivatali központ (HU)
II.1.5) A teljesítés helye:

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
X Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4

legalacsonyabb ár

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a
P1) részvételi felhívás megküldését megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen
nem rendelkezik egészségvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatási tevékenység végzéséből
származó nettó 30.000.000, Ft összegű árbevétellel.
P2.) az elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt az üzemi-üzleti tevékenysége
eredménye.
P3.) ha bármely pénzforgalmi számláján a részvételi felhívás megküldését megelőző 1 naptári
éven belül volt 50.000, Ft-ot meghaladó összegre vonatkozó 30 napot meghaladó sorbanálló
tétel.
Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha
M1.) a felhívás megküldését megelőző 3 évben nem rendelkezik összesen egészségvédelmi és
munkabiztonsági szolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó összesen min 30.000.000, Ft
értékű szerződésszerűen teljesített referenciával, mely tartalmaz min 1 db min 1.000.000, Ft
ellenszolgáltatású CH bányászat - tárolás – szállítás - finomítás - területén végzett
egészségvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatási referenciát is.
M2.) nem rendelkezik legalább 1 fő min OKJ 52 862 01 számú munkavédelmi technikusi
végzettségű munkabiztonsági szakemberrel, aki a jogosultság megszerzését követő min 3 éves
munkabiztonsági szakemberi szakmai gyakorlattal rendelkezik, mely legalább 6 hónapos CH
bányászat - tárolás – szállítás - finomítás - területén végzett munkabiztonsági szakemberi szakmai

gyakorlatot is tartalmaz.
M3) nem rendelkeznek legalább 3 db RB-s területen is használható mobiltelefonnal,
M4) nem rendelkeznek bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9001,
vagy azzal egyenértékű), illetve ezzel egyenértékű.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017/06/07 Helyi idő: 14:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

1) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30.§ (4) bekezdésére tekintettel a IV.1.1. pont valamennyi
alpontjában szigorúbban kerültek meghatározásra az alkalmassági szempontok.
2) Az érdekelt szervezetnek a Kbt. 41. § rendelkezéseinek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás
iránti érdeklődésük jelzésére az V.1.1. pontban meghatározott határidőig az I.2 pontban jelzett
címre cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, mely tartalmazza:
a. az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,
b. a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám),
c. a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.
3) Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden információt, ajánlatkérő nem
kötelezett a hiányzó adatok beszerzésére, a közvetlen részvételi felhívást a szándéknyilatkozatban
megadott adatok szerinti címre küldi meg. A szándéknyilatkozat benyújtható telefaxon, illetve
postai úton.
A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott
szándéknyilatkozat megérkezett-e a határidőig az ajánlatkérőhöz.
4) Az érdeklődés jelzésének megkönnyítésére a szándéknyilatkozat szerkeszthető formátumú
mintája az I.2 pontban jelzett címen elérhető. Ajánlatkérő a szándéknyilatkozat szerkeszthető
formátumú mintáját elektronikusan elérhetővé teszi a következő címen:
www.magyarfoldgaztarolo.hu. A dokumentum átvétele (letöltése) regisztráció és hozzáférés
igénylése után lehetséges. A regisztrációt a kozbeszerzes@mfgt.hu címre történő email küldésével

kell kérni (legalább részvételre jelentkező nevének, címének, kapcsolattartójának, annak e-mail
címének és telefonszámának, valamint a közbeszerzési eljárás tárgyának megadásával) és az e
körben kapott jogosultság alapján lehetséges hozzáférés igénylése. A regisztráció jóváhagyását az
adatvédelmi nyilatkozat visszaküldésével szükséges igazolni. Hozzáférést bármely korábban
regisztrált gazdasági szereplő is kérhet.
A közbeszerzési dokumentum az összefoglaló tájékoztatás közzétételét követően érhető el az I.2
pontban jelzett címen
A közvetlen részvételi felhívás megküldésének tervezett időpontja. 2017.06.07.
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017/05/30

