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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143318-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Gázipari szakmai szolgáltatások
2017/S 074-143318

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon:  +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
Fax:  +36 13547045
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Felszíni karbantartási és javítási szolgáltatások 1.1.2015-től 31.12.2017-ig.
Hivatkozási szám: MFGT-MMBF/002/2014

II.1.2) Fő CPV-kód
76100000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztároló folyamatos működését
és üzemeltetését biztosító felszíni karbantartási, javítási, átalakítási szolgáltatások
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
76100000
76110000
76200000

mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
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50000000
51000000
51900000
71000000
45000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók folyamatos működését
és üzemeltetését biztosító felszíni karbantartási, javítási, átalakítási szolgáltatásainak ellátására az ajánlattételi
dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően 1.1.2015-től 31.12.2017-ig.
1. rész: Ellátandó feladatok a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolónál:
a) Villamos rendszerüzemeltetés biztosítása.
A technológiai célú villamos fogyasztó berendezések, és azok villamos-energia ellátását biztosító erősáramú
villamos berendezések (fogadó, kapcsoló, elosztó), hálózatok (légvezetékek, kábelek) és ezeket szabályozó-,
működtető- és vezérlőberendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása, felügyelete.
b) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása, javítása.
Az egységes katódvédelmi rendszer elemeit képező berendezések állagmegóvása, folyamatos
működőképességük, környezetük rendezettségének, a katódos korrózióvédelmi rendszer hatásosságának
folyamatos fenntartása és minősítése, a minősítő mérések elvégzése és dokumentálása.
c) Irányítástechnika napi és speciális karbantartás.
Irányítástechnikai berendezéseken, a technológiai primer műszereken, folyamatirányítási műszereken (PLC-
k, DCS-ek, SCADA rendszerek, telemetriai eszközök, intelligens számítóművek és egyéb diagnosztikai célú
eszközök, kézi kommunikátor, laptop, AMS vagy PDM rendszeren, irányítástechnikai rendszereken (optikai
és sodrott hálózat, munkaállomás, sémafal, automatika, adatgyűjtő rendszer, kommunikáció, URH adatátvitel)
végzett ellenőrzési, pontosítási, felügyeletei, üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenysége.
d) Villamos napi és speciális karbantartás.
RB-s területen belüli és kívüli munkavégzéssel a robbanás és nem robbanásbiztos berendezések, a
katódvédelem, az erősáramú berendezések, hálózat, kapcsolókészülékek, elosztók, álló villamos gépek
(transzformátorok) és forgógépek (motorok, generátorok) kompresszorok, akkumulátorok, világítás üzemviteli,
karbantartási, javítási tevékenysége.
e) Gépész napi és speciális karbantartás.
forgógépek (motorok, kompresszorok, szivattyúk, ventillátorok), technológiai edények, nyomástartó edények
és atmoszferikus tartályok, szelepek, szeparátorok, szerelvények, technológiai csővezetékek és alkotórészeik,
tartozékaik, valamint emelő berendezések üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenysége, minősítő mérések
elvégzése (RTG, UH, szigetelés).
f) Szakipari feladatok ellátása.
Épületeken, technológiai rendszeren végzett festés, hőszigetelés, burkolás, tetőépítési, szigetelési,
csatornázási, építési, épületgépészeti, útkarbantartási, teherszállítási és teheremelési feladatok ellátása a
szükséges eszközök biztosításával.
g) Terület karbantartási feladatok ellátása.
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fakitermelés, bozót és cserjeirtás, kaszálás, vegyszeres gyomirtás, hóeltakarítás és csúszásmentesítés,
kerítésjavítás, útburkolati jelek festése, útburkolati karbantartási, javítási, teraszok, hidak tisztítása, jelzőtáblák
cseréje, karbantartása, állati kártevők permetezése, kommunális víz és szennyvízrendszerek karbantartása.
Becsült érték áfa nélkül: 4 500 000 000 Pénznem: HUF.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentációban került meghatározásra.

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/01/2015
Befejezés: 31/12/2017

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 020-033156

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztároló folyamatos működését
és üzemeltetését biztosító felszíni karbantartási, javítási, átalakítási szolgáltatások

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/12/2014

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
VABEKO Kft.
Fő u. 260.
Siófok
8600
Magyarország
NUTS-kód: HU232
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 500 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

1) Az érvényes ajánlatot tevő neve, címe:
1. rész: Ellátandó feladatok a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolónál tekintetében:
VABEKO Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.).
2) A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása a nyertes ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
VABEKO Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.) középvállalkozás.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33156-2015:TEXT:HU:HTML
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3) Az ajánlati ár kalkulált ár. Az árakat az ajánlattételi dokumentációban a szolgáltatás részét képező
munkarészeket/munkanemeket tételesen tartalmazó szolgáltatási jegyzékben adta meg Ajánlatkérő. Az egyes
munkarészek/munkanemek egységárait költségbontásban ajánlotta meg az Ajánlattevő.
4) A közbeszerzési eljárás 1. részében csak 1 db részvételre jelentkezés és 1 db ajánlat került benyújtásra,
ezért Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124.§ (8) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján a Kbt. 124.§ (6)
bekezdés szerinti szerződéskötési moratóriumi időtartam lejárta előtt jogszerűen megköthette.
5) A szerződés módosításának időpontja: 22.2.2017.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód
76100000

VII.1.2) További CPV-kód(ok)
76110000
76200000
50000000
51000000
51900000
71000000
45000000

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu


HL/S S74
14/04/2017
143318-2017-HU

- - Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása
annak időtartama alatt - Tárgyalásos eljárás

5 / 6

14/04/2017 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása
annak időtartama alatt - Tárgyalásos eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 6

VII.1.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók területe.

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók folyamatos működését
és üzemeltetését biztosító felszíni karbantartási, javítási, átalakítási szolgáltatásainak ellátására az ajánlattételi
dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően 1.1.2015-től 31.12.2017-ig.
1. rész: Ellátandó feladatok a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolónál:
a) Villamos rendszerüzemeltetés biztosítása.
A technológiai célú villamos fogyasztó berendezések, és azok villamos-energia ellátását biztosító erősáramú
villamos berendezések (fogadó, kapcsoló, elosztó), hálózatok (légvezetékek, kábelek) és ezeket szabályozó-,
működtető- és vezérlőberendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása, felügyelete.
b) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása, javítása.
Az egységes katódvédelmi rendszer elemeit képező berendezések állagmegóvása, folyamatos
működőképességük, környezetük rendezettségének, a katódos korrózióvédelmi rendszer hatásosságának
folyamatos fenntartása és minősítése, a minősítő mérések elvégzése és dokumentálása.
c) Irányítástechnika napi és speciális karbantartás.
Irányítástechnikai berendezéseken, a technológiai primer műszereken, folyamatirányítási műszereken (PLC-
k, DCS-ek, SCADA rendszerek, telemetriai eszközök, intelligens számítóművek és egyéb diagnosztikai célú
eszközök, kézi kommunikátor, laptop, AMS vagy PDM rendszeren, irányítástechnikai rendszereken (optikai
és sodrott hálózat, munkaállomás, sémafal, automatika, adatgyűjtő rendszer, kommunikáció, URH adatátvitel)
végzett ellenőrzési, pontosítási, felügyeletei, üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenysége.
d) Villamos napi és speciális karbantartás.
RB-s területen belüli és kívüli munkavégzéssel a robbanás és nem robbanásbiztos berendezések, a
katódvédelem, az erősáramú berendezések, hálózat, kapcsolókészülékek, elosztók, álló villamos gépek
(transzformátorok) és forgógépek (motorok, generátorok) kompresszorok, akkumulátorok, világítás üzemviteli,
karbantartási, javítási tevékenysége.
e) Gépész napi és speciális karbantartás.
forgógépek (motorok, kompresszorok, szivattyúk, ventillátorok), technológiai edények, nyomástartó edények
és atmoszferikus tartályok, szelepek, szeparátorok, szerelvények, technológiai csővezetékek és alkotórészeik,
tartozékaik, valamint emelő berendezések üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenysége, minősítő mérések
elvégzése (RTG, UH, szigetelés).
f) Szakipari feladatok ellátása.
Épületeken, technológiai rendszeren végzett festés, hőszigetelés, burkolás, tetőépítési, szigetelési,
csatornázási, építési, épületgépészeti, útkarbantartási, teherszállítási és teheremelési feladatok ellátása a
szükséges eszközök biztosításával.
g) Terület karbantartási feladatok ellátása.
fakitermelés, bozót és cserjeirtás, kaszálás, vegyszeres gyomirtás, hóeltakarítás és csúszásmentesítés,
kerítésjavítás, útburkolati jelek festése, útburkolati karbantartási, javítási, teraszok, hidak tisztítása, jelzőtáblák
cseréje, karbantartása, állati kártevők permetezése, kommunális víz és szennyvízrendszerek karbantartása.
Becsült érték áfa nélkül: 4 500 000 000 Pénznem: HUF.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentációban került meghatározásra.

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/01/2015
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Befejezés: 31/12/2017

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 628 000 000.00 HUF

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
VABEKO Kft.
Fő u. 260.
Siófok
8600
Magyarország
NUTS-kód: HU232
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) rendelkezéseire és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22.§ rendelkezéseire tekintettel a szerződés keretösszegét megemelték 128 000 000 HUF összeggel.

VII.2.2) A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
(a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének
c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének
magyarázata:
A keretszerződés szerződéses összege a 2017. év elejére 95 %-os értékben felhasználásra került, ami
a keretszerződés időbeli hatályából még hátralévő több hónapos időszakra vonatkozó ellenszolgáltatási
összeg esetleges elfogyásával a szolgáltatás igénybevehetőségét és ezzel az ellátásbiztonság fenntartását
veszélyeztette.
A szerződéses ellenszolgáltatás módosítási összege megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés rendelkezéseinek.

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 500 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 628 000 000.00 HUF


