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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Magyarország, Ajánlatkérő Zsana-i telephelye

Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása
céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
földgázzal történő ellátása

Időszakos előzetes tájékoztató – Egyes ágazatokban 2004/17/EK irányelv
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul igen
A hirdetmény célja az ajánlattételi/részvételi határidő lerövidítése nem
Igen válasz esetén, töltse ki a függeléket is (Olyan időszakos előzetes tájékoztató hirdetményre
vonatkozó információk, amely eljárás meghirdetésére irányul, vagy amelynek célja az
ajánlattételi/részvételi határidő lerövidítése)
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK19661
Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját)
Ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi/részvételi határidő
lerövidítése
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet IV) pontját)
I.2) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb (nevezze meg): Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez
kötött hálózatok földgázzal történő ellátása
I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Gáztömör menetű termelőcső beszerzés 2014.
II.2) A szerződés típusa
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés
–, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
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Szolgáltatási kategória száma:
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben
II.3) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
(szolgáltatások esetében minden egyes szolgáltatási kategóriánál tüntesse fel a tervezett
közbeszerzést)
Szállítási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. kútmunkálati tevékenységéhez szükséges – az
ajánlattételi dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő - gáztömör menetű
varrat nélküli acél termelőcsövek szállítására.
2014.év: 6000, m + max 5%
2015. év: 6500, m + max 5%
méret: 4 ½” termelőcső
Gáztömör menet típusa: 4 1/2” TPS TS anya (vagy azzal kompatibilis) - 4 1/2” TPS TS apa (vagy
azzal kompatibilis)
( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több
példányban is használható )
II.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44163000-0

II.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja és a szerződés időtartama
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: (ha ismert) 2014/02/17 (nap/hónap/év)
Az időtartam hónapban: 19 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy (ha ismert) A következők tervezett időpontja
Kezdés: (nap/hónap/év)
Befejezés : (nap/hónap/év)
II.6) Becsült érték és a finanszírozás fő feltételei (ha szükséges)
II.6.1) Eredetileg becsült érték ( adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF
vagy és között Pénznem:
II.6.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (ha ismert)
A leszállított termelőcsövek ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést követően kiállított
számla ellenében, átutalással egyenlíti ki a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
A Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is
részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
II.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8) További információk: (adott esetben)
---------- (Árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés esetén e
szakaszból szükség szerint több példány is használható) ---------

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS ÉS ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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IV.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben )
MFGT/001/2014
-------------- (Árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés esetén e
szakaszból szükség szerint több példány is használható) -------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk: (adott esetben)
VI.3) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződések teljes becsült
értéke (adott esetben)
(Kérjük, hogy a II.6 szakaszban (Becsült érték) felsorolt termékterületenként tüntesse fel az
árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződések, illetve
keretmegállapodások teljes becsült értékét)
Érték 90000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val
Áfa (%) ,
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
és
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül
Áfa-val
Áfa (%) ,
VI.4)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/29 (nap/hónap/év)

Függelék
Időszakos előzetes tájékoztató, amely eljárás meghirdetésére irányul, vagy amelynek célja az
ajánlattételi/részvételi határidő lerövidítése
Ha a hirdetmény célja az ajánlattételi/részvételi határidő lerövidítése, meg kell adni az e
függelékben szereplő információkat, amennyiben rendelkezésre állnak
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Gáztömör menetű termelőcső beszerzés 2014.
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II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés
–, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben
A teljesítés helye
Magyarország, Ajánlatkérő Zsana-i telephelye
NUTS-kód HU331
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték ÁFA nélkül Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható)
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A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség ( valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Szállítási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. kútmunkálati tevékenységéhez szükséges – az
ajánlattételi dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő - gáztömör menetű
varrat nélküli acél termelőcsövek szállítására.
2014.év: 6000, m + max 5 %
2015. év: 6500, m + max 5 %
méret: 4 ½” termelőcső
Gáztömör menet típusa: 4 ½” TPS TS anya (vagy azzal kompatibilis) - 4 ½” TPS TS apa (vagy azzal
kompatibilis
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 90000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
III. SZAKASZ: jogi, gazdasági, pénzügyi és MŰSZAKI információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A közvetlen részvételi felhívás fogja tartalmazni.
III.1.2) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: (adott esetben )
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése
érdekében.
III.1.3) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.
§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés
a)-d), illetve f) pontjai szerint kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a)-d), illetve f) pontjainak hatálya
alá.
A részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell
eljárnia.
A kizáró okok fenn nem állásáról a részvételre jelentkezőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a
Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontja tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni
arról, hogy szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül-e. Ha a részvételre jelentkezőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. Amennyiben az ajánlatkérő előírta a
Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok érvényesítését is az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a részvételre jelentkező választása
szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró
okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A közvetlen részvételi felhívás fogja tartalmazni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A közvetlen részvételi felhívás fogja tartalmazni.
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III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve:
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt (csak a határidők lerövidítése céljából)
Meghívásos
x Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, a közvetlen részvételi felhívásban, az ajánlati felhívásban vagy az
ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
A dokumentációért fizetni kell:
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (csak abban az esetben, ha a hirdetmény
eljárás meghirdetésére irányul)
Dátum: 2014/02/14 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
IV.3.3) Ajánlattételi vagy részvételi határidő (csak abban az esetben, ha a hirdetmény célja a
határidők lerövidítése)
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Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi
jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU, EN
Egyéb:
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű : igen
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2015. II. negyedév
VI.2) További információk (adott esetben )
Az érdekelteknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdekeltek a közbeszerzésben; a
közbeszerzési eljárás(ok) hirdetmény közzététele nélkül kerül(nek) lefolytatásra
1.) A beszerzés tárgya alapján az érdekelt gazdasági szereplő(k)nek cégszerűen aláírt 1 példány
szándéknyilatkozat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy az adott közbeszerzési eljárásban
részt kíván venni. A szándéknyilatkozat magyar és/vagy angol nyelven nyújtható be.
2) A szándéknyilatkozatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. A szándéknyilatkozat benyújtható
személyesen, e-mailben, telefaxon illetve postai úton. Az e-mailben való szándéknyilatkozat
megküldés esetén – amennyiben az nem csak a papír alapon cégszerűen aláírt nyilatkozat
beszkennelt változatának a megküldésére szolgál- minősített elektronikus aláírás használata
szükséges.
3) A borítékon, az e-mailben, vagy telefaxon kérjük feltüntetni az ajánlatkérő I.1) pont szerinti
címét és a II.1.1.) pontban megjelölt, az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezést,
feladóként pedig a szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet megnevezését. A
szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,
(cím, telefonszám, telefaxszám, e-mail cím) a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, valamint
annak a közbeszerzési eljárásnak a pontos megnevezését, amellyel kapcsolatban a
szándéknyilatkozat benyújtásra került. Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden,
az előzőekben felsorolt információt, és az irat adatai nem alkalmasak a szándéknyilatkozatot
benyújtónak az Ajánlatkérő általi egyértelmű azonosítására, akkor Ajánlatkérő nem köteles a
hiányzó adatok beszerzésére, ill. Ajánlatkérő a közvetlen részvételi felhívást a
szándéknyilatkozatban megadott adatok szerinti címre küldi meg.
4) A tárgyalásos közbeszerzési eljárás további hirdetmény közzététele nélkül, közvetlen
részvételi felhívás megküldésével indul. A közvetlen részvételi felhívás kizárólag a
szándéknyilatkozatban érdekeltként megjelölt szervezet vagy szervezetek részére kerül
megküldésre. Ajánlatkérő azt a szándéknyilatkozatot fogadja el, melynek átvételére a
szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje előtt kerül sor, és amely tartalmazza a közvetlen
részvételi felhívás megküldéséhez szükséges információkat.
5) A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott
szándéknyilatkozat megérkezett-e határidő előtt az ajánlatkérőhöz. Az Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget azért, ha a postai úton vagy faxon megküldött szándéknyilatkozat nem érkezik meg
az előírt határidőre.
Személyes benyújtás esetén a cím: I.1. pontban megadott cím, VII. emelet Beszerzés, személyes
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benyújtás lehetséges időtartama munkanapokon 9:00-15:00 óra között, a hirdetmény
közzétételétől 2014. február 14-én 12.00 óráig.
6) Személyes benyújtás esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a benyújtási címként
megjelölt irodaházban biztonsági őrség végzi a beléptetést, ezért a személyazonosság
igazolására alkalmas arcképes személyi igazolvány, jogosítvány illetve útlevél hiányában a
belépés, illetve a szándéknyilatkozat benyújtása, leadása nem lehetséges. A beléptetés
időtartama adott esetben akár a 10 percet is meghaladhatja, ezért kérjük, hogy a
szándéknyilatkozat benyújtásánál ezt az időtartamot is figyelembe véve járjanak el.
A földszinti recepción az MVM Zrt-s pult résznél a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársasághoz belépő/vendég kártyát kell kérni. A vendégkártyával a VII. emeleti
recepción lehet bejelentkezni és belépni a Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársasághoz. A belépő/vendég kártya nélkül a belépés nem lehetséges.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben )
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3
rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 133.§ és 137. §-a szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
-------- (Az A. melléklet II) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ---------Ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi/részvételi határidő
lerövidítése
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan további dokumentáció (a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozó is) beszerezhető
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) Az ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket és szándéknyilatkozatokat a következő címre kell
benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A közbeszerzési eljárás kezdetére és/vagy a szerződés időtartamára vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: (ha ismert): (nap/hónap/év)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------ (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
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C2. melléklet – Egyes ágazatok
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/17/EK irányelv
Kategória száma [ 1]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
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16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet
(szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az
arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy
bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés
megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen
formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá
tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak
eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást
teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
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8 Kivéve a munkaszerződéseket.
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